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Make a good life Happen
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คุณก่อคิด ศรีน้อย

KORKID  SRINOI

ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยเครือข่ำยธนำคำร

บลจ.ไทยพำณิชย์ จ ำกัด

email : korkids.scbam@scb.co.th

กำรศึกษำ

• เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน-กำรคลัง

• Financial MBA

ประสบกำรณ์

• 12 ปี ธุรกิจกองทุนรวม

• 14 ปี ธุรกิจกำรเงิน ธนำคำร

ควำมช ำนำญ

• กองทุนรวม กำรลงทุน กำรวำงแผนกำรเงิน
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เงินทองต้องวำงแผน

ปัจจุบัน
เป้ำหมำยทำง

กำรเงินออมให้ถึงเป้ำหมำย

สุขกำย สุขใจ สุขเงิน
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4 รู้ - สู่ควำมม่ังคั่ง

ที่มา : www.TSI-Thailand.org

รู้หำ
(How to Earn)

รู้เก็บ
(How to Save)

รู้ขยำบผล
(How to Invest)

รู้ใช้
(How to Spend)
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รู้หำ (How to Earn)

หำเงินเพิ่มเสริมรำยได้รู้หำ

เงินเดือน รำยได้เสริม รำยได้เพิ่ม

งำนอดิเรก

หำเงินเพิ่มอย่ำงไรสุขใจกว่ำเดมิ

เวลำว่ำง รำยได้ต่อเนื่อง ลงทุนต่อยอด

ที่มา : www.TSI-Thailand.org
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รู้เก็บ (How to Save)

เก็บออมก่อนใช้จ่ำยรู้เก็บ

รำยได้ เงินออม รำยจ่ำย

ควรออมอยำ่งน้อย 10% ของเงินได้

ชีวิตไม่มีอดด้วยเงินออม 4 เป้ำหมำย

ควำมสุข ลงทุนต่อยอดฉุกเฉิน

3-6เดือน
ของค่ำใช้จ่ำย

เกษียณ

ที่มา : www.TSI-Thailand.org
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รู้ใช้ (How to Spend)

ใช้จ่ำยอย่ำงฉลำด สร้ำงโอกำสเพิ่มเงินออมรู้ใช้

กฎเหล็ก 5 ประกำร

“กำรใช้จ่ำย” เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงไม่ยัง้คิดอำจ
ท ำให้เกิดปัญหำทำงกำรเงนิตำมมำ

กฎที่ 1

ต้ังสติก่อนใช้
เพื่อบังคับให้ตัวเอง

“คิดก่อนซ้ือ”

กฎที่ 2

เปรียบเทียบกอ่นซ้ือ
ถือคติว่า

“ของดีราคาเหมาะสม”

ที่มา : www.TSI-Thailand.org

กฎที่ 3

สรุปใช้สม่ ำเสมอ
ฝึกให้เป็นนิสัย 

จะได้เห็นพฤติกรรม
การใช้เงินของตนเอง

กฎที่ 4

ใช้น้อยกว่ำหำได้

อย่าใช้จ่ายเกินตัว

กฎที่ 4

ไม่ใช้ไม่ซื้อ
ถึงจะมีลด แลก 
แจก แถม 

ถ้ายังไงก็ไม่ได้ใช้
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รู้ขยำยผล (How to Invest)

ที่มา : www.TSI-Thailand.org

ลงทุนถูกที่ควำมมั่งมีงอกงำม
รู้ขยำย
ดอกผล

กำรออมต่อเน่ือง...พลังมหัศจรรย์ของเงินก้อนเล็กๆ

3 พลังมหัศจรรย์

เงินต้น

จ านวนเงินออมในแตล่ะงวด
ยิ่งเยอะยิ่งดี

ระยะเวลา

ระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนือ่ง
ยิ่งนานยิ่งดี

อัตรา
ผลตอบแทน

อัตราเฉลี่ยต่องวดทีไ่ด้รับ
ยิ่งมากยิ่งดี
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ท ำไมต้องลงทุน

ออม ลงทุน

VS
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เงินที่เราคิดว่าพอในวันนี้ อาจ “ไม่พอ” ในอนาคต

เงิน 1 ล้านบาทเท่ากัน แต่อ านาจซื้อไม่เท่ากันเมื่อเวลาผ่านไป

เงิน 1 ล้านบาท
ในอดีต

เงิน 1 ล้านบาท
ในปัจจุบัน

เงิน 1 ล้านบาท
ในอนาคต

ล้านบาท

จ านวนปี

สมมติฐานอัตราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี

ราคาของสินค้ามูลค่า 1 ล้านบาทในปัจจุบัน เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป



111111



1212

มีเงิน 1 ล้านบาท

2525 2560

อัตราห้องพักเดี่ยวโรงพยาบาลเอกชน

ปี 2543 : 1,816 บาท/คืน
ปี 2554 : 3,323 บาท/คืน

อัตราห้องพักโรงพยาบาลจากส านักงานสถิตแิหง่ชาติ โดยเป็นข้อมูลหอ้งพักเดีย่ว
ของโรงพยาบาลขนาดใหญท่ี่มีจ านวนเตยีงมากกวา่ 250 เตียงในเขต กทม. 

ท ำไมต้องลงทุน
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Saving 0.5%

น าเงิน10,000 บาท มา……

10,000

1 2 10 20 40ปีที่

10,050 10,459 10,993 12,147

Invest 10%

10,000

1 2 10 20 40ปีที่

11,000
23,579

61,159
411,448

พลังดอกเบี้ยทบต้น

กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง แต่กำรไม่ลงทุนก็มีควำมเสี่ยง
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นก - 50ปี

ออมก่อนรวยกว่ำ
หนูดี อำยุ 30 ปี น ำเงินมำลงทุนปีละ 10,000 บำท จนถึงอำยุ 60 ปี

สมมติฐาน : อัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี

หนูดำ อำยุ 40 ปี น ำเงินมำลงทุนปีละ 10,000 บำท จนถึงอำยุ 60 ปี
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จะเริ่มลงทุนจาก
ตรงไหนก่อน??
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สถิติของผู้สูงอำยทุั่วโลก

โดยแนวโน้มของประชำกรผู้สูงอำยทุัว่โลกมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง

ที่มา : Aommoney.com

ปี 2556 โลกใบนี้มีประชำกร
ผู้สูงอำยุอยู่รำว 900 ล้ำนคน 

หรือประมำณ 11.7%

37 ปี

ปี 2593 ประชำกรผู้สูงอำยุ
เพ่ิมขึ้น อยู่รำว 2,000 ล้ำน
คน หรือประมำณ 21.1%
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สถิติของผู้สูงอำยไุทย

ที่มา : SCB Thailand

ปี 2564
สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์

สังคมผู้สูงอำยุเต็มรูปแบบ

10% ของประชำกร

60 ปี

ผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อย 16.2 ของ
ประชำกรทั้งหมด

ปี 2558

สังคมผู้สูงอำยุเต็มรูปแบบ

สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์

20% ของประชำกร

60 ปี
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ปี 2558 ปี 2564

ผู้สูงอำยุ 1 คน : คนวัย
ท ำงำน 4 คน

ผู้สูงอำยุมีจ ำนวน มำกกว่ำ
คนวัยท ำงำน

ที่มา : SCB Thailand

แนวโน้มสังคมผู้สูงอำยุของไทย
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กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไทย

ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2020 2000 1980



2020

อำยุเฉลี่ยประชำกรไทย

ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อายุฉล่ียประชากร เพศ

ชาย 72 ปี

หญิง 78.8 ปี

ชาย 20.2 ปี

หญิง 23.5 ปี

ชาย 16.5 ปี

หญิง 19.4 ปี

อาย ุ60 ปี

อาย ุ65 ปี

จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก

แรกเกิด
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จะเริ่มวำงแผนเพื่อวัยเกษียณอย่ำงไร

เกษียณอายุ

55 – 60 ปี

หลังเกษียณก่อนเกษียณ

สิ่งที่ต้องคิดและท าก่อนเกษียณ สิ่งที่ต้องคิดและท าหลังเกษียณ

• ต้องการเกษียณอายุเท่าไหร่

• ต้องการใช้จ่ายเท่าไหร่หลังเกษียณ

• มีแหล่งเงินทุนใดบ้างที่จะน าไปใช้หลังเกษียณ

• ต้องออมเท่าไหร่จึงจะพอใช้หลังเกษียณ

• ต้องน าเงินออมไปใช้อย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ที่ต้องการ

• จะวางแผนใช้จ่ายอย่างไร  ให้มีเงินใช้ไปตลอด

ชีวิต

• จะน าเงินออมเพื่อเกษียณที่เก็บมาทั้งชีวิตไป

ลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ

แต่ความเสี่ยงต่ า

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1. ต้องก ำหนดเป้ำหมำยที่เพียงพอส ำหรับกำรใช้จ่ำยในวันเกษียณ 

จ ำนวนเงินที่
ควรจะมีหลัง
วันเกษียณ

จ านวนปีที่คาดว่าจะใช้
ชีวิตอยู่หลังเกษียณ

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รำยได้ในปัจจุบัน
หรือค่ำใช้จ่ำย
ก่อนเกษียณ

70%

12 เดือน

จะต้องออมเท่ำไหร่เพื่อวัยเกษียณ??
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ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แหล่งเงินได้ท่ีมีส าหรับ
วัยเกษียณ

• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD)
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• การประกันชีวิต
• เงินชดเชยตามกฎหมาย
• เงินบ าเหน็จ / เงินบ านาญ
• สินทรัพย์อื่น ๆ

2. ประมำณเงินที่มีอยู่ 

จ ำนวนเงินที่
ต้องออมเพ่ิม

แหล่งเงินได้ท่ีมี
ส าหรับวัยเกษียณ

จ านวนเงินที่ควรจะมี
หลังวันเกษียณ

จะต้องออมเท่ำไหร่เพื่อวัยเกษียณ??
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วางแผนภาษีกับ
การเกษียณคู่กัน

ได้มั้ย???
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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วิธีค านวณซื้อ LTF/RMF เพื่อลดหย่อนภาษี

- ค่าใช้จ่าย
- ค่าลดหย่อน

เงินได้
สุทธิ

น าไปค านวณ
เพื่อเสียภาษี

เท่ำกับ

เงินได้พึงประเมิน VS เงินได้สุทธิ

เงินได้สุทธิ
เงินสูงสุด
ในแต่ละขั้น

อัตรำภำษี 
(ร้อยละ)

ภำษี
ในแต่ละขั้น

ภำษีสะสม
สูงสุดในแต่ละ

ขั้น

1  - 150,000 150,000 ยกเว้น 0 0

150,001 - 300,000 150,000 5% 7,500 7,500

300,001 - 500,000 200,000 10% 20,000 27,500

500,001 - 750,000 250,000 15% 37,500 65,000

750,001 - 1,000,000 250,000 20% 50,000 115,000

1,000,001 - 2,000,000 1,000,000 25% 250,000 365,000

2,000,001 - 5,000,000 3,000,000 30% 900,000 1,265,000

5,000,001 ข้ึนไป - 35% - -

ที่มา :กรมสรรพากร

เงินได้ท่ีได้รับการ
ยกเว้น

เงินได้พึง
ประเมิน

ลบ

น าไปค านวณ
เพื่อซื้อ “LTF/RMF” 

ลบ
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อะไรลดหย่อน
ภาษีได้บ้าง

1. ค่าลดหย่อน
ส่วนตัวจ านวน 
60,000 บาท

2. ค่าลดหย่อนคู่
สมรสจ านวน 
60,000 บาท

3. ค่าลดหย่อน
บุตร 30,000 
บาท (ไม่จ ากัด

จ านวน)

4. ดอกเบ้ียเงินกู้
ยืม จ านวน 

100,000 บาท

8. ค่าเลี้ยงดูบิดา
มารดา คนละ 
30,000 บาท

5. เบี้ยประกัน
ชีวิต สูงสุดไม่
เกิน 100,000 

บาท 

6. เบี้ยประกัน
บ านาญ ลดหย่อน
ได้ 15% ของเงิน
ได้ สูงสุดไม่เกิน 
200,000 บาท 

7. เบี้ยประกัน
สุขภาพบิดา

มารดาลดหย่อน
ได้สูงสุดถึง 
15,000 บาท 

9. กบข. และ
PVD ตามที่จ่าย
จริงจ านวนเกิน 
500,000 บาท

10. เงินสะสมเข้า
กองทุน

ประกันสังคม 
ลดหย่อนได้
ตามท่ีจ่ายจริง

11. เงินค่าซื้อ 
RMF ลดหย่อนได้
ตามที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 15% ของ
เงินได้และต้องไม่
เกิน 500,000 บาท

12. เงินค่าซื้อ LTF 
ลดหย่อนได้ตามที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
15% ของเงินได้
และต้องไม่เกิน 
500,000 บาท

13. เงินสนับสนุน
การศึกษา/กีฬา

ลดหย่อนได้ 2 เท่า
ของเงินท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 10% 
ของเงินได้

14. เงินบริจาค 
ลดหย่อนตามที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกิน 
10% ของเงินได้ 
(น้ าท่วมภาคใต้ 
1.5 เท่า ถึง 31

ม.ีค.17)ที่มา :กรมสรรพากร
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LTF

LTF

RMF

RMF
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มนุษย์เงินเดือน

เงินเฟ้อ

ออมเงิน

ท าไมต้องลงทุน LTF RMF



3030

มนุษย์เงินเดือน

เงินเฟ้อ

ออมเงิน

ท าไมต้องลงทุน LTF RMF

ลงทุน
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ประโยชน์ของ LTF & RMF
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LTF : Long Term Equity Fund : กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
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LTF มีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร

ลงหุ้นไม่ต่ ากว่า 65%

ลงทุนในตราสารอื่นๆ
เช่น ตราสารหนี้
พันธบัตรรัฐบาล
ทองค า เป็นต้น

YES

NO



Tips : ส าหรับผู้ที่มีฐานภาษีมากกว่า 10% และเลือก LTF ที่มีการจ่ายเงินปันผลควรเลือกให้หักภาษี 
ณ ที่จ่าย 10% จะได้ไม่ต้องน าเงินปันผลไปค านวณภาษีสิ้นปีเพราะอาจจะท าให้เสียภาษีสูงขึ้น
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เงื่อนไขการลงทุนของ LTF เป็นอย่างไร?

เงื่อนไขการขาย

• LTF ที่ครบก าหนด 7 ปีปฎิทิน สามารถขายคืน

ได้โดยก าไรทีได้จากการขาย (Capital gain) 

ได้รับการยกเว้นภาษี

• ถ้าลงทุนมาไม่ถึง 7 ปีปฏิทิน* แล้วผู้ลงทุน

เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสามารถขายกองทุน

ได้โดยไม่ผิดเง่ือนไข

• ถ้าครบก าหนด 7 ปี *  แล้วไม่ขายก็ไม่เป็นไร 

ถือลงทุนระยะยาวได้

Tip1 : ลงทุนก่อน ปี 2559 ลงทุน 5 ปีปฎิทิน
: ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ลงทุน 7 ปีปฎิทิน

เง่ือนไขการซื้อ

• เงินท่ีซื้อ LTF สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้

สูงสุด 15% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสีย

ภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

• ไม่มีการซื้อขั้นต่ า ขึ้นอยู่กับกองทุนหรือ บลจ. 

น้ันๆ เป็นผู้ก าหนด

• ไม่ต้องซื้อต่อเน่ืองทุกปีโดยซื้อปีไหนก็

ลดหย่อนปีน้ัน

• การนับ 1 ปี LTF จะนับตามปีปฏิทินตั้งแต่ปี

แรกที่ซื้อโดยจะซื้อช่วงต้นปี กลางปี หรือ

ปลายปีก็นับเป็น 1 ปี

หมายเหตุ : กองทุน LTF สามารถน ามาใช้สิทธิ์เพื่อ

ลดหย่อนภาษีได้ถึงปี 2562

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 : 
ลงทุนในตราสารทุน ในสัดส่วนประมาณ 70% และตราสารหน้ี 30%
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

SCBLT1

หุ้นระยะยาว พลัส :

ลงทุนในตราสารทุน เน้นหุ้นพื้นฐานดี มีการกระจายการลงทุน
ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม

SCBLT2

SCBLTT
หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต : 

ลงทุนในตราสารทุน เน้นหุ้นการเติบโตสูง (Growth Stock) 

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

SCBLT3 หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ : 

ลงทุนในตราสารทุน เน้นหุ้นศักยภาพการเติบโตสูง

SCBLT4
หุ้นระยะยาวอินเตอร์ : 
ลงทุนในตราสารทุน สัดส่วน 75% และตราสารทุนต่างประเทศ 25%
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

เลือกกองทุน LTF แบบไหนด?ี?

Come Shake the
MONEY TREE!
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RMF : Retirement Mutual Fund : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
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RMF มีนโยบายการลงทุนเปน็อยา่งไร

ต่ า

สูง

ระดับความเสี่ยง

ประเภทตราสารที่ลงทุนได้

ตลาดเงิน  

ตราสารหนี้  

กองทุนผสม   

หุ้นไทย    

หุ้นต่างประเทศ

สินค้าโภคภัณฑ์     

YES

NO

Tips : นักลงทุนควรเลือก RMF ให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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เงื่อนไขการลงทุนของ RMF เป็นอย่างไร?
เง่ือนไขการซื้อ

• ลงทุนอย่างต่อเนือ่งทกุปีโดยซ้ือหน่วยลงทนุของ 
RMF อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และไม่ระงับการซ้ือหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน 

1. ผู้ลงทุนสามารถซ้ือ RMF ได้หลายรูปแบบ 
คือ ซื้อกองทุนเดียว หรือซื้อหลายกองทุนใน 
บลจ. เดียวกันหรือหลาย บลจ. ก็ได้ 

2. จ านวนเงินทีซ่ื้อ RMF ขั้นต่ าต้องไม่น้อยกวา่ 
3% ของเงินไดพ้ึงประเมนิหรือไมน่้อยกวา่ 
5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากวา่

• จ านวนเงินทีซ้ื่อ RMF ได้สูงสุดไม่เกนิ 15% ของ
เงินได้พึงประเมินทีต่้องเสยีภาษี ซ่ึงต้องไม่เกิน 
500,000 บาท เมื่อรวมกับการออมอื่นๆ ดังนี้ 

• เงินสะสมกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ (PVD)
• กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)
• ประกันชีวิตชนิดบ านาญ
• กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

เง่ือนไขการขาย

• ต้องถือ RMF มาไม่น้อยกว่า 5 ปีตั้งแต่วันที่ซ้ือครั้ง

แรกโดยจะนับเฉพาะปีทีม่ีการซ้ือ RMF เท่านั้น

• ขายคืนในขณะที่ผู้ลงทนุอายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์

• ถ้าลงทุนมาไม่ถึง 5 ปีวันชนวัน และอายุไม่เกิน 55 ปี

บริบูรณ์ แล้วผู้ลงทุนเสียชีวติหรือทพุพลภาพสามารถ

ขายได้

การนับจ านวนปีของ RMF นับแบบวันชนวัน คือ
21 มิ.ย. 2560 - 21 มิ.ย. 2561 ให้นับเป็น 1 ปี

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สิทธิ์ในการลงทุน RMF

RMF

(15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี 

และไม่เกิน 500,000 บาท)

เงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD)

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)

กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

ประกันชีวิตชนิดบ านาญ
(15% ของรายได้และไม่เกิน 

200,000) บาท

รวมกันแล้วไม่เกิน

500,000 บาท
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หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : 

ลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนตามดัชนี NIKEI225  Index
SCBRMJP

หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ:

ลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนตามดัชนี STOXX EUROPE600 IndexSCBRMEU

SCBRMGIF
ลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : 

ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศที่เน้นตราสารทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

SCBRMGHC โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : 

ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศที่เน้นตราสารทุนในกลุ่มสุขภาพทั่วโลก

SCBGOLDHRMF
โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : 

ลงทุนในทองคาต่างประเทศ โดยป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน

โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : 

กระจายการลงทุนไปทุกประเภท ทั่วโลกSCBRMGW

โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ:

ลงทุนทุกแบบ ทั่วโลก เสี่ยงมากขึ้นSCBRMGWP

SCBRM3
เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ : 

ลงทุนในตราสารทุน ในสัดส่วนประมาณ 50% อีกส่วนลงทุนในตราสารหน้ี

SCBRMS50
SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ : 

ลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนตามดัชนี SET50 Index

SCBRM4
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : 

ลงทุนในตราสารทุน 100% เน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี

SCBRM2
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ : 

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรที่รัฐบาลค้าประกัน

SCBRM1
ตราสารหน้ีระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ : 

ลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น สไตล์สะสมทรัพย์

เลือกกองทุน RMF แบบไหนดี??
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ภงด.91- ค่าลดหย่อน
www.rd.go.th

RMF

LTF
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ภงด.90 - ขายคืนหน่วยลงทุน
www.rd.go.th

RMF

LTF
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Dollar Cost Averaging คือกำรซื้อแบบ “ถัวเฉลี่ย” เรำอำจจะตั้งวันไว้ว่ำทุก

วันที่ 25 ของเดือน หรือว่ำเรำจะตั้งทุกไตรมำสก็ได้ หรือถ้ำใครชอบทยอยลงทุนเรื่อยๆ

Dollar Cost Averaging 
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ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่กองทุนบน SCB EASY APP
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ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่กองทุนบน SCB EASY APP

ธุรกรรมของฉัน กองทุนรวม เปิดบัญชี



Disruptive Technology Trend
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Source : Various 

The fourth industrial revolution 

20 Mill Years ago 18th Century 19th Century 20th Century Today

Industry 2.0 Industry 3.0 Industry 4.0Industry 1.0

Cloud Technology

Industry 4.0 Core Elements

Internet of Things (IoT) Intelligent Machines Big Data

The First 
Computer,1936

Internet,
1968-91

The 
Microprocessor,

1971

1976 : Apple I

PC, 1981
(IBM)

1984 : Macintosh

World Wide Web,
1989-93

Smartphone,
2007

Internet of Things 
(IOT) and Robotics,

Now



Source : https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/24/millions-uk-workers-risk-replaced-robots-study-warns





Source : https://www.medgadget.com/2017/09/visualdx-derm-expert-deep-learning-app-help-diagnose-skin-conditions.html



Source : https://thinkmobiles.com/blog/virtual-reality-healthcare-new-breakthrough-medicine/



Robot revolution 
helps Adidas bring 

shoe making

Adidas reveals ‘first’ 
robot-manufactured shoes



Future construction sites realized by “5G”

You can watch a video of 
remote control of a 
hydraulic shovel
employing 5G from the 
exhibition cockpit

Source : 2017 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.



Demonstration of connected car employing 5G

Source : 2017 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.



Interlocking movement of TV broadcasting and real-time AR
"Geo-stadium"

Providing new viewpoints 
by employing AR!
We propose a new 
watching form of sports 
broadcasting

Source : 2017 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.
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Source : http://www.thegeniusworks.com/2017/07/disruptive-technologies-exactly-applications-mean-business/
McKinsey Global Institute analysis 

Twelve potentially economically disruptive technologies 

1# Mobile 
Internet 

2# Automation 
of knowledge 
work 

3# The Internet 
of Things 

4# Cloud technology 

5# Advanced 
robotics 

6# Autonomous and 
near- autonomous 
vehicles 

7# Next-generation 
genomics 

8# Energy storage 

9# 3D 
printing 

10# Advanced 
materials 

11# Advanced oil and gas 
exploration and recovery 

12# Renewable 
energy 

เอกสำรใช้ภำยใน ห้ำมเผยแพร่
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Source : https://howmuch.net/articles/most-valuable-brands-2017

The World’s Most Valuable Brands 2017 by Country

เอกสำรใช้ภำยใน ห้ำมเผยแพร่
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Source : https://howmuch.net/articles/100-years-of-americas-top-10-companies

100 Years of America’s Top 10 Companies

เอกสำรใช้ภำยใน ห้ำมเผยแพร่
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Forbes : The World’s Billionaires Top 10 Ranking

เอกสำรใช้ภำยใน ห้ำมเผยแพร่

ท่ีมา: https://www.forbes.com/billionaires/list

Rank Name Net Worth Age Source Country

# 1 Jeff Bezos
$112 B

(3.584 ล้านล้านบาท) 54 Amazon United States

# 2 Bill Gates
$90 B

(2.880 ล้านล้านบาท) 62 Microsoft United States

# 3 Warren Buffet
$84 B

(2.688 ล้านล้านบาท) 87
Berkshire 
Hathaway

United States

# 4 Bernard Arnault
$72 B

(2.304 ล้านล้านบาท) 69 LVMH France

# 5 Mark Zuckerberg
$71 B

(2.272 ล้านล้านบาท) 33 Facebook United States

# 6 Amanicio Ortega
$70 B

(2.240 ล้านล้านบาท) 81 Zara Spain

# 7 Carlos Slim Helu
$67.1 B

(2.147 ล้านล้านบาท) 78 Telecom Mexico

# 8 Charles Koch
$60 B

(1.920 ล้านล้านบาท) 82
Koch
Industries

United States

# 9 David Koch
$60 B

(1.920 ล้านล้านบาท) 77
Koch 
Industries

United States

# 10 Larry Ellison
$58.5 B

(1.872 ล้านล้านบาท) 73 Software United States


