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ตอนที่่� 1

เงิินสำำ�รองิฉุุกเฉุินสำำ�คััญไฉุน

ที่ำ�ไมถึึงิเป็็นแบบนั�น?

การจะมีีเงิินล้้านด้้วยการเก็บเงิินต้้นเพีีย
งิอย่างิเด้ียว หากเก็บเด้ือนล้ะ 5,000 บาท 
จะต้้องิใช้้เวล้าถึึงิ 17 ปีี แต้่หากนำาเงิิน 
5,000 มีาล้งิทุน โด้ยคาด้หวังิผล้ต้อ
บแทนเฉล้ี�ยทบต้้นปีระมีาณ 8% ต้่อปีี 
จะใช้้เวล้าอย่่ที� 11 ปีี ร่นเวล้ามีาได้้ 6 ปีี

เหน็อยา่งินี� ใครๆ กอ็ยากรีบนำาเงินิมีาล้งิทุน 
จะได้ม้ีลี้า้นแรกเรว็ๆ ใช้ไ่หมีคะ แต้ช่้า้กอ่นคะ่ 
จากรป่ีจะเห็นว่าในปีรีามิีด้ ส่ว่นของิล้งิทุน 
(Investment) อย่่ช้ั�นเกือบบนสุ่ด้เล้ย 
แต้่ฐานที�ใหญ่่ที�สุ่ด้ กลั้บเป็ีนฐานด้้านล่้างิ
ในเร่�องิของิเงิินส่ำารองิฉุกเฉินที�กำาล้ังิพีูด้
ถึึงิอย่่ในบทความีนี�

ขอเปีรียบเทียบแบบนี�ค่ะ ล้องิจินต้นาการถึึงิเร่อใบล้ำาหนึ�งิที�แล้่นอย่่ในทะเล้ที�มีีคลื้�นซััด้
ไปีมีาอย่่ต้ล้อด้ เร่อใบล้ำานั�นจะแล้่นได้้อย่างิราบร่�นส่วยงิามีหร่อไมี่ ก็มีาจากฐานของิ
เร่อใบที�ใหญ่่แล้ะแข็งิแรงิ ช้่วยพียุงิให้เร่อไม่ีล้้มีควำ�าได้้ง่ิายๆ เร่�องิการวางิแผนการเงิินก็ 
เช้่นกันค่ะ การเงิินเราจะมีั�นคงิ ก็มีาจากรากฐานที�แข็งิแรงิเหมีือนกัน
ด้ังินั�นวันนี�มีาทำาความีร่้จักกับ Cash Flow Management กันต้่อเล้ยค่ะ
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บทความีนี�เปี็นต้อนแรกของิซัีรีส่์ “ล้้านแรกไม่่ยาก… ถ้้าฐานแข็็งแรง” เปี็นซัีรีส่์ที�มีีความีต้ั�งิใจมีากๆ 
ในการพีาทุกคนไปีมีีล้้านแรกด้้วยกัน โด้ยเริ�มีส่ร้างิจากฐานที�มีั�นคงิแล้ะแข็งิแรงิ จะมีี 5 ต้อนด้้วยกัน เริ�มีต้อนแรกที� 

เงินสำำารองฉุุกเฉุินสำำาคััญไฉุน (Cash Flow Management)

เงิินล้้�นคังิเป็็นเป็้�หม�ยก�รเงิิน
ในฝัันของิใคัรหล้�ยๆ คัน
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Cash Flow
Management
คัืออะไร?

เงิินสำำ�รองิฉุุกเฉุิน
คัวรม่เที่่�ไหร่

ก�รว�งิแผนร�ยรับ-ร�ยจ่่�ย
แล้ะหน่�สำิน

เปี็นการวางิแผนรายรับ-รายจ่าย ด้่ว่าเรามีีรายจ่ายในแต้่ล้ะ
เด้ือนเท่าไหร่ เพี่�อด้่ต้่อว่าในยามีจำาเปี็น เราควรมีีเงิินส่ำารองิ 
ฉุกเฉินไว้เท่าไหร่ ซัึ�งิเงิินส่ำารองิฉุกเฉินนี�มีีไว้ใช้้ยามีฉุกเฉินจริงิๆ 
ภาพีที�เห็นได้้ช้ัด้ที�สุ่ด้คือยามีขาด้รายได้้ จะเกิด้ข้�นได้้เวล้าเรา 
เปีล้ี�ยนงิานกะทันหัน ยังิไมี่ได้้เริ�มีทำางิานที�ใหมี่ในทันที ก็จะเปี็น
ช้่วงิที �เงิินส่ำารองิฉุกเฉินจะได้้ทำางิาน ระหว่างิรอได้้งิานใหมี่

แต้่ล้ะคนจะมีีส่่วนนี� ไมี่ เท่ากัน  แต้่ล้ะอาช้ีพีก็จะมีีส่่วนนี� ไมี่
เท่ากันเช้่นกัน ต้ามีต้ำาราบอกว่าคัวรมี่เงินสำำารองฉุุกเฉิุน 
3-6 เท่่าข็องคั่าใช้้จ่่ายรายเดืือน เปี็นต้ัวเล้ขที�เราเห็นด้้วย 
เพีราะเวล้าเราออกจากงิาน ระหว่างิรอส่ัมีภาษณ์ ได้้งิานใหมี่ 
ก็น่าจะใช้้เวล้าปีระมีาณ 3-6 เด้ือน ก็จะเปี็นเงิินส่่วนนี�แหล้ะ ที�
หล้่อเล้ี�ยงิช้ีวิต้เราในระยะส่ั�นๆ ได้้ แต้่ส่ำาหรับคนที�ทำาอาช้ีพีเปี็น 
Freelance หรือ ธุุรกิจ่สำ่วนตััว อาจ่จ่ะตั้องเผื่ื�อ เงิน 
สำ่วนนี� ไปม่ากถ้ึง 6-12 เดืือน เพีราะมีีรายได้้ที� ไม่ีแน่นอน

ยกต้ัวอย่างิ นางิส่าวเอ เปี็นมีนุษย์เงิินเด้ือน มีีค่าใช้้จ่ายรายเด้ือนปีระมีาณ 12,000 บาท 
เงิินส่ำารองิฉุกเฉินที�นางิส่าวเอควรมีี คือ 36,000-72,000 บาท



เงิินสำำ�รองิฉุุกเฉุิน
คัวรเก็บที่่�ไหน
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เปี็นเงิินส่่วนที�เราเอามีาใช้้ในยามีฉุกเฉิน ด้ังินั�นจะต้้องิเก็บไว้ในส่ินทรัพีย์ที�มีีส่ภาพีคล้่องิส่่งิ นำาออกมีาใช้้ได้้งิ่าย 
เช้่น เงิินฝากออมีทรัพีย์ หร่อ กองิทุนรวมีต้ล้าด้เงิิน ที�รอเงิินเพีียงิ

ในต้อนแรกของิซัีรีส่์ “ล้้านแรกไม่่ยาก… ถ้้าฐานแข็็งแรง”    ได้้เห็น
ความีส่ำาคัญ่ของิเงิินส่ำารองิฉุกเฉินไปีแล้้ว ซัึ�งิเปี็นเงิินก้อนแรกที�ควร
จะมีีก่อนจะขยับไปีส่่่เปี้าหมีายอื�นๆ อย่างิเปี้าหมีายเงิินล้้าน

ส่ำาหรับใครที �ส่นใจเก็บเงิินก้อนแรกผ่านกองิทุนรวมีต้ล้าด้เงิิน 
ส่ามีารถึด้่รายล้ะเอียด้แล้ะส่ร้างิแผนการล้งิทุนได้้ที �

finnomena.com/plus

คัำ�เตือน
ผ่้ล้งิทุนควรศึึกษาข้อมี่ล้ส่ำาคัญ่ของิกองิทุนโด้ยเฉพีาะนโยบายกองิทุน ความีเส่ี�ยงิ 

แล้ะผล้การด้ำาเนินงิานของิกองิทุน โด้ยส่ามีารถึขอข้อมี่ล้จากผ่้แนะนำาก่อนต้ัด้ส่ินใจล้งิทุน 
| ผล้การด้ำาเนินงิานในอด้ีต้มีิได้้เปี็นส่ิ�งิยืนยันถึึงิผล้การด้ำาเนินงิานในอนาคต้

นับจากวันที�ขายเท่านั�นเองิ แต้่ข้อด้ีที�มีีมีากกว่าเงิินฝากออมีทรัพีย์ คือ มีี
การกระจายการล้งิทุนมีากกว่าเงิินฝาก มีีไปีล้งิทุนในต้ราส่ารหนี�ระยะส่ั�น 
อายุไมี่เกิน 1 ปีี ทำาให้กองิทุนรวมีต้ล้าด้เงิินมีีโอกาส่ได้้รับผล้ต้อบแทนที�
มีากกว่าเงิินฝากออมีทรัพีย์



ตอนที่่� 2

ป็กป็้องิเงิินของิคัุณ ด้้วย “ป็ระกันชี่วิต”
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หล้ังิจากบทความีแรก ทุกคนมีีความีส่ามีารถึเก็บเงิินส่ำารองิฉุกเฉินได้้แล้้ว แล้ะส่ามีารถึใช้้ความีเก่งิของิ
ต้ัวเองิหารายได้้เข้ามีาจากการบริหารรายรับที�ด้ี แล้ะส่ามีารถึเก็บเงิินเปี็น จากการบริหารรายจ่ายได้้ด้ี 
ส่่วนต้่อมีาที�ส่ำาคัญ่ไมี่แพี้กันเล้ย คือ การปีกปี้องิเงิินที�เราหามีาได้้  ซัึ�งิบทความีนี�จะพีูด้ถึึงิการวางิแผนปีระกัน 
ว่าทำาอย่างิไร ถึึงิจะเพีียงิพีอแล้ะเหมีาะส่มีกับเรา

พี อ พีู ด้ ถึึ งิ ปี ร ะ กั น ที ไ ร  ค น ส่่ ว น ใ ห ญ่่ ก็ หั น ห น้ า ห นี  ซึั� งิ ผ มี เ อ งิ ก็ เ ปี็ น ค น นึ งิ ใ น นั� น ที� คิ ด้ เ ห มีื อ น ๆ  กั น 
แล้ะคิด้ว่าจะซืั�อทำาไมีมัีนเป็ีนภาระ จา่ยตั้�งิหล้ายปี ีจะเคล้มีเบิกผล้ปีระโยช้น์ส่นิไหมีได้ห้ร่อเปีล่้า? แต่้ผมีจะบอกอะไรให้วา่

 ท ี �จะท ำาให ้ล้ ้านแรกของิเราพีังิทล้ายได้้เล้ยนะครับ

“ก�รม่ป็ระกันม�กเกินไป็
มันคัือภ�ระในระยะย�ว 
แตก่�รไมม่่ป็ระกนัชีว่ติเล้ย
มันคัือห�ยนะ”



ส่ มี มี ต้ิ  ก า ร เ ก็ บ เ งิิ น ล้้ า น แ ร ก เ ปี รี ย บ เ ส่ มีื อ น ก า ร เ ด้ิ น ท า งิ เ ปี้ า ห มี า ย คื อ ล้้ า น แ ร ก
 ถึ้ า เ ก็ บ ปี ก ต้ิ  เ ก็ บ เ ด้ื อ น ล้ ะ  5 , 0 0 0  บ า ท  จ ะ ใ ช้้ เ ว ล้ า  1 1  ปีี  ถึ้ า ห า ก ผ ล้ ต้ อ บ แ ท น เ ฉ ล้ี� ย 
ทบต้้นได้้ปีระมีาณ 8% ต้่อปีี แต้่ถึ้าในระหว่างิ 11 ปีีที�เก็บเงิิน คุณด้ันโช้คร้าย ขับรถึช้นเกิด้ความีเส่ียหายหล้ายแส่น 
หรอ่เจบ็ปีว่ยใหญ่่ คา่รักษาหล้ายแส่น จะทำาใหเ้งินิล้้าน แรกของิเรากจ็ะไปีไมีถึ่ึงิฝนั ต้้องินำาเงิินเหล่้านั�นมีาจา่ยคา่เส่ยีหาย
 ค่ายาแล้ะค่ารักษา   ด้ังินั�นการวางิแผนปีระกันที�ด้ีจากช้่วยล้ด้ความีเส่ี�ยงิแล้ะความีไมี่แน่นอนที�เกิด้ข้�น ในอนาคต้ได้้

จริ งิ แล้้ วๆ  ปี ร ะ กัน คือ  ส่ินทรัพีย์ แ ห่ งิความีรัก
หร่อ  ความีอ่่น ใจ  เรา ซืั�อ ไว้ เพี่� อความีส่บายใจ
 ซัึ�งิหน้าที�หล้ักของิปีระกันคือ ปีกปี้องิความีเส่ี�ยงิ
แล้ะรักษาเงิินต้้นที�หามีาได้้ วันนี�ผมีมีี เทคนิคการ
เ ล้ื อ ก แ ผ น ปี ร ะ กั น  ต้ อ บ โ จ ท ย์  5  ค ว า มี กั งิ ว ล้    
เรากังิวล้เร่�องิอะไรก็ควรวางิแผนปีระกันเพ่ี�อช้่วยล้ด้
ภาระความีกังิวล้เหล้่านั�นล้งิไปี

ปีัจจุบันคนไทยมีีปีัญ่หาเร่�องิการเก็บเงิิน ซัึ�งิคนไทย 
ส่่วนใหญ่่พีออายุ 60 ปีีเกษียณแล้้ว เงิินเก็บแทบจะไมี่มีี
เ ล้ ย  แ ล้ ะ ร า ย ไ ด้้ ส่่ ว น ใ ห ญ่่ ยั งิ พี่� งิ พีิ งิ จ า ก 
ล้่ ก ห ล้ า น  ถึ้ า ว า งิ แ ผ น ปี ร ะ กั น แ บ บ เ ก็ บ เ งิิ น 
อย่างิส่ะส่มีทรัพีย์แล้ะบำานาญ่จะทำาให้เรามีีเงิินก้อน 
ใช้้ ในอนาคต้ เพีราะฉะนั�น “ถึ้าเราไมี่มีี ใครให้รัก 
เราต้้องิรักต้ัวเองิด้้วยนะ”

ที่ำ�ไมถึึงิเป็็นเชี่นนั�น?

เที่คันิคัก�รว�งิแผนป็ระกัน
ให้เหม�ะสำม

กังิวล้เร่�องิเงิินเก็บในอน�คัต
คัวรวางแผื่นประกันช้ีว ิตัแบบสำะสำม่ท่รัพย์ 
แล้ะประกันช้ีว ิตัแบบบำานาญ 
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เด้ี�ยวนี�ถ้ึาไมี่ได้้ทำางิานข้าราช้การ หร่อไมี่มีีส่วัส่ด้ิการจากบริษัทที�ด้ี เจ็บป่ีวยทีหนึ�งิ ถึ้าเข้ารักษาโรงิพียาบาล้
เอกช้นค่ายา ค่าหมีอแล้ะค่ารักษา ไมี่ต้ำ�ากว่าหล้ักหมีื�นนะครับ อีกทั�งิถึ้าไปีต้่างิปีระเทศึเกิด้อ่บัต้ิเหตุ้ใหญ่่ข้�น ค่า
รกัษาเปีน็แส่นจนถึึงิหล้กัล้า้น ซัึ�งิเบี�ยปีระกนัส่ขุภาพีแล้ะเด้นิทางิ คอ่นขา้งิถ่ึกเมีื�อเทยีบกบัความีคุ้มีครองิ เพีราะ
ว่าเด้ี�ยวนี� “หมีอรักษาด้้วยยา แต้่ฆ่่าด้้วยใบเส่ร็จ”

อ่บัต้ิเหตุ้บนท้องิถึนน หร่อในต้ัวบ้าน เรา
ไมี่ส่ามีารถึร่้เล้ยว่าจะเกิด้ข้�นเมีื�อไหร่ จริงิๆ
 แล้้วโอกาส่เกิด้ความีเส่ี�ยงิน้อยมีากๆ แต้่
ถึ้าเกิด้แล้้วความีเส่ียหายที�เกิด้ข้�นจะแพีงิ
มีาก เงิินเก็บที�มีีอาจหายไปีหมีด้ได้้ เล้ย
นะ เราไมี่ร่้ว่าวันไหน จะมีีคนมีาขับรถึช้น
รถึเรา, เราขับไปีช้นรถึเขา หร่อ บ้านจะ
เกิด้ไฟ ไหมี้  ซัึ� งิถึ้า เกิด้ข้�นทีต้ัวบ้านแล้ะ
เฟอร์นิเจอร์จะเส่ียหายขนาด้ไหน ด้ังินั�น
ควรจะพีิจารณาทำาปีระกันวินาศึภัยไว้ด้้วย 
นะครับ เพี่�อคุ้มีครองิส่ินทรัพีย์ที�เรามีี

กังิวล้คั่�ห่วงิคั่�ใชี่จ่่�ย เมื�อเกิด้คัว�มไม่แน่นอน

กังิวล้คัว�มเสำ่ยห�ย
ต่อสำินที่รัพย์ที่่ �เร�ม่

คัวรว�งิแผนป็ระกันสำุขภ�พ
แล้ะป็ระกันเด้ินที่�งิ

คัวรว�งิแผนป็ระกันวิน�ศภัย
รถึยนต์ แล้ะบ้�น



สุ่ด้ท้ายที�ส่ำาคัญ่ไมี่แพี้อันอื�นเล้ย คือ ถึ้าเกิด้
เราโช้คร้ายที�สุ่ด้ของิชี้วิต้ แล้ะไม่ีมีีใครอยาก
ให้เกิด้ข้�น คือ การจากไปีก่อนคนที�เรารัก
 บางิคนหมีด้อนาคต้กับคนที�บอกรักเรา แต่้
จริงิๆแล้้วคนที�เรารักหร่อรักเรามีากที�สุ่ด้คือ 
พี่อแมี่ แล้ะล้่กใช้้ไหมีครับ แล้ะบางิคนเปี็นผ่้นำา
ครอบครัวหร่อกำาล้ังิเริ�มีเปี็น  ถึ้าเกิด้จากไปี
ก่อนครอบครัวจะส่ามีารถึอย่่ได้้ไหมี? ล้่กจะ
เรียนจบไหมี? หร่อมี่ล้ค่าหนี�ส่ินที�มีีอย่่ ใคร
ต้้องิผ่อนต้่อ? ด้ังินั�นเราควรจะมีีทุนปีระกัน
ใหเ้หมีาะส่มีกบัส่ิ�งิเหล้า่นี�ด้ว้ยนะครบั แล้ะขอ้ด้ี
ของิปีระกนัแบบนี�คอืความีคุ้มีครองิส่ง่ิแล้ะเบี�ย
ค่อนข้างิถึ่ก

ถึา้เกิด้เหตุ้ที�โช้คร้ายมีากๆ แล้ะร้ายแรงิที�เข้ามีาในชี้วติ้ เช่้น อบั่ต้เิหตุ้หนัก จนทุพีพีล้ภาพี หรอ่โรคร้ายแรงิ เพีราะ
ว่าอะไรก็เกิด้ข้�นได้้ ไมี่แน่นอน ไมี่มีีใครแข็งิแรงิไปีต้ล้อด้ช้ีวิต้ ใช้่ไหมีครับ ถึ้าเกิด้ข้�นมีาจริงิๆ จะทำาให้มีีผล้กระทบ
ต้่อการทำางิานของิเราแน่นอน นอกจากค่ารักษาที�ต้้องิจ่ายแล้้ว เราอาจจะต้้องิหยุด้งิานทำาให้รายได้้เราหายไปี  
ด้งัินั�นเราควรวางิแผนเงิินช้ด้เช้ย หรอ่การได้รั้บเงินิก้อนหรอ่เงินิช้ด้เช้ย ถึา้เกิด้เหตุ้การณ์เหล่้านี�เกิด้ข้�นด้ว้ยครับ

ห่วงิจ่�กไป็
ก่อนวัยอันคัวร

ห่วงิทีุ่พพล้ภ�พ หร่อบ�ด้เจ่็บหนักก่อนวัยอันคัวร

คัวรว�งิแผนป็ระกันทีุ่พพล้ภ�พ
แล้ะเงิินชีด้เชียร�ยได้้ แล้ะโรคัร้�ยแรงิ

คัวรว�งิแผนป็ระกันชี่วิตแบบตล้อด้ชี่พ
หร่อป็ระกันชี่วิตแบบคัวบก�รล้งิทีุ่น
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ตอนที่่� 3

ล้งิทีุ่นแบบไหนด้่ที่่�สำุด้

ทำาไมีถึึงิต้้องิส่ร้างิปีีรามีิด้ 2 ฐานแรก ในส่่วนของิ 
Cash Flow Management แล้ะ Protection ก่อน
ที�จะมีาส่ร้างิฐานเร่�องิการล้งิทุน หร่อ Investment 
แบบนี�ทำาให้ไปีถึึงิเปี้าหมีายช้้าล้งิหร่อเปีล้่า

9

มีาถึึงิต้อนที� 3 ของิซัีรีส่์ “ล้้านแรกไมี่ยาก… ถึ้าฐานแข็งิแรงิ” กันแล้้ว ในต้อนนี�จะพีูด้ถึึงิเร่�องิการล้งิทุนกัน 
เปีน็ต้อนที�หล้ายๆ คนนา่จะกำาลั้งิรอคอย เพีราะผล้ต้อบแทนในอดี้ต้จากการล้งิทุนในหุน้นั�น นา่ด้งึิด้ด่้ใจเสี่ยเหล้อืเกนิ

หล้�ยๆ คัน อ�จ่จ่ะสำงิสำัยว่� 
ถึ้�เร�ม่เป็้�หม�ยอย�กใหเงิิน
โตไวๆ ม่ล้้�นแรกไวๆ
ที่ำ�ไมไม่ล้งิทีุ่นก่อนเล้ยล้่ะ
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ที�มีา : https://novelinvestor.com/asset-class-returns/

ก่อนจะต้อบคำาถึามี เราขอพีาทุกคนมีาด้่ผล้ต้อบแทนย้อนหล้ังิของิแต้่ล้ะส่ินทรัพีย์กันก่อน

จากภาพีด้้านบน 1 ส่ี คือ ต้ัวแทนของิ 1 ส่ินทรัพีย์ เช้่น

ปีีที�ส่ภาวะเศึรษฐกิจเปี็นไปีอย่างิปีกต้ิ ผล้ต้อบแทนของิ

ส่ินทรัพีย์ความีเส่ี�ยงิส่่งิจะอย่่ด้้านบนต้ล้อด้ หมีายถึึงิ 

ทำาผล้ต้อบแทนได้ด้้ ีแต่้ในปีีที�เศึรษฐกิจมีคีวามีผันผวน อยา่งิปีี 

2008 แล้ะ 2018 ส่นิทรพัียที์�ใหผ้ล้ต้อบแทนเปีน็บวก กล้บักล้า

ยเปีน็ส่นิทรัพีย์ความีเสี่�ยงิต้ำ�า อย่างิต้ั�วเงิินคลั้งิแล้ะต้ราส่ารหนี�

กล้ับมีาต้อบคำาถึามีด้้านบน ได้้เห็นผล้ต้อบแทนย้อนหล้ังิข

องิแต้่ล้ะส่ินทรัพีย์ในแต้่ล้ะปีีแล้้ว ถึ้าเราทุ่มีเงิินเก็บของิเราทั�งิ

หมีด้ที�มีี มีาล้งิทุนก่อนเล้ย ในวันที�เกิด้เหตุ้ฉุกเฉินต้้องิใช้้เงิิน 

ณ เด้ี�ยวนั�น ไมี่ว่าจะใช้้ทำาอะไรก็แล้้วแต้่ แต้่เราไมี่มีีเงิินส่่วนส่ภ

าพีคล้่องิไว้เล้ย ส่ิ�งิที�ทำาได้้ก็คือ ขายหุ้น ขายกองิทุนออกมีา 

ซัึ� งิ ก็ ต้้องิรอเงิินหล้ายวัน แล้ะถึ้าในวันที� ขายออกมีา 

เศึรษฐกิจต้อนนั�นด้ันเปี็นแบบปีี  2008 หร่อ 2018 

ต้ิด้ล้บไปีมีากกว่า 10% เราจะเส่ียด้ายเงิินนั�นไหมี

ผล้ต้อบแทนของิหุ้นขนาด้ใหญ่่
ใน S&P 500 Index

ส่ีเหล้ืองิ คือ ต้ั�วเงิินคล้ังิ หร่อ 
ต้ราส่ารหนี�ระยะส่ั�นไมี่เกิน 3 เด้ือน

ส่ีฟ้า คือ ผล้ต้อบแทนของิหุ้นขนาด้เล้็ก
ใน Russell 2000 Index

ส่ีเขียว คือ ต้ราส่ารหนี� ใน Barclay’s U.S. 
Aggregate Bond Index
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หากส่นใจล้งิทนุใน FINNOMENA PORT GOAL แผนการล้งิทนุที�เหมีาะส่ำาหรบันกัล้งิทนุที�อยากเกบ็เงินิกอ้น ไมี่
วา่จะเป็ีนเก็บเงินิเรียนต่้อปีรญิ่ญ่าโท, เก็บเงิินด้าวน์บ้าน, เก็บเงินิค่าส่นิส่อด้แต่้งิงิาน หรอ่ เก็บเงินิเพ่ี�อวัยเกษียณ 
ส่ามีารถึส่ร้างิแผนการล้งิทุนได้้ที�

 finnomena.com/nter-create

คัำ�เตือน
ผ่้ล้งิทุนควรศึึกษาข้อมี่ล้ส่ำาคัญ่ของิกองิทุนโด้ยเฉพีาะนโยบายกองิทุน ความีเส่ี�ยงิ 

แล้ะผล้การด้ำาเนินงิานของิกองิทุน โด้ยส่ามีารถึขอข้อมี่ล้จากผ่้แนะนำาก่อนต้ัด้ส่ินใจล้งิทุน 
| ผล้การด้ำาเนินงิานในอด้ีต้มีิได้้เปี็นส่ิ�งิยืนยันถึึงิผล้การด้ำาเนินงิานในอนาคต้



ตอนที่่� 4

เคัล้็ด้(ไม่)ล้ับ เป็ล้่�ยนภ�ษี่เป็็นเงิินเก็บ

เพีราะรายได้้เกิด้ข้�นในปีระเทศึเพีราะฉะนั�น อย่าล้ืมี
ทำาหน้าที�เส่ียภาษีให้ถึ่กต้้องิด้้วยนะครับ งิั�นวันนี� จะ
มีาวางิแผนภาษีให้ถึ่กต้้องิต้ามีกฎหมีาย แล้ะปีระหยัด้
ภาษีด้้วย วิธีี 3 ร่้ส่่่การเปีล้ี�ยนภาษีเปี็นเงิินเก็บงิ่ายๆ
ส่ามีารถึทำาได้้ด้้วยต้ัวเองิกันนะครับ

14

บทความีนี�เป็ีนต้อนที� 4 ของิซีัรสี่ ์ “ล้า้นแรกไม่ียาก…ถ้ึาฐานแข็งิแรงิ” บทความีก่อนหน้านี�ได้พู้ีด้ถึึงิการมีลี้า้นแรกต้้องิ
ผ่านการวางิแผนรายรับรายจ่าย วางิแผนปีกปี้องิเงิินที�หามีาได้้ แล้ะวางิแผนล้งิทุนต้ามีเปี้าหมีายการเงิินต้่างิๆ ต้ามี
ล้ำาด้ับขั�นต้อนมีาก่อนใช้้ไหมีครับ ทุกคนร้่ไหมีครับ ถึ้าเราวางิแผนถึ่กต้้องิอย่างิเป็ีนระบบ เราจะได้้การวางิแผนภาษี
เปี็นของิแถึมีนะ ทำาให้เราส่ามีารถึเปีล้ี�ยนเงิินภาษีที�จะต้้องิเส่ีย เปี็นเงิินเก็บของิเราในอนาคต้ได้้เล้ย

พอพูด้ถึึงิภ�ษ่ีหล้�ย ๆ คันมักจ่ะให้
คัว�มสำำ�คัญัเป็น็ล้ำ�ด้บัแรก แล้ะม�ถึ�ม
เสำมอว�่ที่ำ�ใหย้งัิไงิใหเ้ส่ำยภ�ษีน่อ้ยที่่�สำดุ้
หร่อไม่เสำ่ยเล้ย



1. ร้้…ร�ยได้้

3.ร้้…เคัร่�องิมือล้ด้หย่อน

2. ร้้…ก�รหักคั่�ใชี้จ่่�ย
ทุกคนต้้องิว่า ร่้เงิินได้้ของิต้ัวเองิทั�งิปีีที�ผ่านมีามีีทั�งิหมีด้ 
กี�บาท? แล้ะเปี็นปีระเภทไหนบ้างิ? ส่ามีารถึด้่ได้้จาก
หนังิส่ือรับรองิเงิินได้้ทุกปีระเภทที�บริษัทออกให้ต้้นปีี 
(หร่อที�เรียกกันว่าใบ 50 ทวิ) ใบนี�จะแส่ด้งิปีระเภทเงิินได้ ้
มีกีี�บาทแล้ะหกัคา่ใช้จ้า่ยกี�บาท รวมีไปีถึึงิคา่ปีระกนัส่งัิคมี
แล้ะคา่กองิทนุส่ำารองิเล้ี�ยงิช้พีีที�เราจา่ยไปี ซัึ�งิรายได้ส้่ดุ้ฮิติ้
ของิคนทั�วไปี ยกตั้วอย่างิ เช้่น เงิินเดื้อนแล้ะโบนัส่จะเป็ีน
ปีระเภทรายได้้ 40(1) ค่าคอมีมีิช้ช้ั�นหร่อค่านายหน้า 
จะเปี็น 40(2) ค่าเช้่าต้่างิๆ จะเปี็น 40(5) เงิินได้้จากวิช้าช้ีพี
อิส่ระ เช้่น หมีอ ทนาย วิศึวกรรมีจะเปี็น 40(6)   
แล้ะซัื�อมีาขายไปี 40(8) เปี็นต้้น

ต้้องิร่้ว่าว่าปีีที�ผ่านมีา เราใช้้สิ่ทธิี�ล้ด้หย่อนอะไรไปีบ้างิ? 
ไมีว่า่จะเปีน็การซัื�อสิ่นคา้ทางิการเงินิต้า่งิๆ อาทเิช้น่ ในช้ว่งิ
ช้วีติ้เราต้้องิวางิแผนการเกษยีณอาย ุเพีราะวา่มีนัส่ำาคญั่
มีากแล้ะหล้ายคนมีักมีองิข้ามีไปี เผื�ออนาคต้ไมี่มีีใครให้
พี่�งิพีา เราต้้องิพี่�งิต้ัวเองิแล้ะรักต้ัวเองิ ผ่านเคร่�องิมีือ
กองิทุนรวมีต้ราส่ารทุนเพี่�อผล้ปีระโยช้น์ทางิภาษี (LTF), 
กองิทุนรวมีเพ่ี�อการเล้ี�ยงิชี้พี (RMF) รวมีไปีถึึงิกองิทุน
ส่ำารองิเล้ี�ยงิช้ีพี (PVD) แล้ะปีระกันแบบบำานาญ่ (Annuity)  

แต้่ถึ้าถึามีว่าจะต้้องิล้งิทุนในส่ินทรัพีย์อะไร? เท่าไหร่ด้ีหล้่ะ? ต้้องิย้อนกลั้บไปีถึามี ว่าเงิินก้อนนี�มีี
วตั้ถุึปีระส่งิคค์อือะไร? เกบ็เงินิกอ้นนี�เพี่�อใคร? เปีน็เงิินเก็บระยะสั่�น กล้างิหรอ่ยาว? แล้ะเปีา้หมีายช้วีติ้ของิ
คืออะไร? จะทำาให้การวางิแผนถึ่กต้้องิแล้ะแมี่นยำามีากข้�นนะครับ แล้ะอย่าล้ืมีด้่ว่าส่ินทรัพีย์ล้ด้หย่อนแต้่ล้ะ
ต้ัวมีีการซัื�อขั�นต้ำ�า แล้ะขั�นส่่งิสุ่ด้เปี็นเท่าไหร่ด้้วยนะครับ

เห็นไหมีครับว่า 3 ร่้ เราส่ามีารถึจัด้การภาษี แล้ะ
เปีลี้�ยนภาษีเปี็นเงิินเก็บได้้ เล้ยนะครับ ถึ้าใคร 
ใช้้วิธีีไหนแล้้วได้้ผล้อย่างิไร มีาเล้่าส่่่กันฟังิกันได้้นะ

ต้้องิร่้แต้่ล้ะปีระเภทเงิินได้้ส่ามีารถึหักค่าใช้้จ่ายกี�บาทจริงิ 
(ร่้เผื�อไว้คำานวณเองิแต่้สุ่ด้ท้ายในเว็บกรมีส่รรพีากร
คำานวณให้อย่่แล้้วนะครับ) ยกตั้วอย่างิเช่้น รายได้เ้งินิเดื้อน
หรอ่คา่นายหนา้ 40(1) แล้ะ 40(2) รวมีกนั ส่ามีารถึหกัคา่
ใช้่จ่ายได้้ 50% แต้่ไมี่เกิน 100,000 บาท, รายได้้ปีระเภท
ค่าเช้่า 40(5) หักค่าใช้้จ่ายแบบเหมีาได้้ 10%-30% ข้�นอย่่
กับปีระเภทส่ินทรัพีย์หร่อหักแบบต้ามีจริงิก็ได้้ต้ามี
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ส่่วนแผนต่้อมีีที�ส่ำาคัญ่สุ่ด้ๆ ไม่ีแพ้ีกันเล้ยคือแผนปีกปี้องิ
ความีเสี่�ยงิ อย่างิเช่้น เคร่�องิมืีอปีระกันชี้วิต้, ปีระกัน
ส่ขุภาพี เห็นไหมีครับว่าถ้ึาเราวางิแผนการเงิินดี้จะได้ภ้าษี
เป็ีนของิแถึมี รวมีไปีถึึงิการช็้อปีปี้�งิ ทอ่งิเที�ยวต้ามีเทศึกาล้
ต้่างิๆ แล้ะบริจาค แล้ะมีาต้รการพีิเศึษที�มีีในแต้่ล้ะปีี 
นอกจากนี�ยังิสิ่ทธิี�ล้ด้หย่อนที�มีี อย่างิล้ด้หย่อนส่่วนตั้ว 
บุต้ร การอ่ปีการะเล้ี�ยงิด้่พ่ีอแม่ี รวมีไปีถึึงิด้อกเบี�ยเงิินก้่ 
เปี็นต้้น



ยกตัวอย่�งิก�รคัำ�นวณภ�ษี่

1. ร้้…ร�ยได้้

2. ร้้…ก�รหักคั่�ใชี้จ่่�ย

3. ร้้…เคัร่�องิมือล้ด้หย่อน

ส่มีมีต้ิ ทำางิานมีีรายได้้ ปีระเภทเงิินเด้ือนแล้ะโบนัส่ 40(1) รวมีกันทั�งิหมีด้ 750,000 บาททั�งิปีี

รายได้้ปีระเภท 40 (1) หักค่าใช้้จ่าย ได้้ 50% ของิรายได้้ คือ 50% * 750,000 = 375,000 บาท  
แต้่มีีเพีด้านจำากัด้ส่่งิสุ่ด้คือ 100,000 บาท เพีราะฉะนั�น หักค่าใช้่จ่ายได้้แค่ 100,000 บาท

ล้ด้หย่อนส่่วนตั้วได้้ 60,000 บาท, ปีระกันสั่งิคมี 9,000 บาท, กองิทุนส่ำารองิเลี้�ยงิชี้พี (PVD)  
35,000 บาท, ปีระกันส่ะส่มีทรัพีย์ 50,000 บาท, ปีระกันช้ีวิต้แบบบำานาญ่ 40,000 บาท, กองิทุนรวมีหุ้น
ระยะยาว (LTF) 90,000 บาท รวมีล้ด้หย่อนทั�งิหมีด้ คือ 284,000 บาท

ด้งัินั�นการคำานวณภาษจีะ ได้ ้รายได้ ้– คา่ใช้จ่า่ย – เคร่�องิมีอืล้ด้หย่อน = 750,000 – 100,000 – 284,000 
= 366,000 เปี็นเงิินได้้สุ่ทธีิ ที�ต้้องิไปีเส่ียภาษีต้ามีอัต้ราก้าวหน้า แล้ะต้้องิเส่ียภาษีทั�งิหมีด้ 14,100 บาท 
ต้ามีต้ารางิ
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ตอนที่่� 5

สำร้�งิมรด้กสำ่งิต่อสำ้่ที่�ย�ที่ (ตอนสำุด้ที่้�ย)

เราส่ามีารถึแบ่งิร่ปีแบบการส่่งิต้่อความีมีั�งิคั�งิ
เปี็น 2 ช้่วงิเวล้า คือ
1. ช้่วงเวล้าท่ี�เจ่้าข็องเงินยังม่ีช้ีวิตัอย่่
2 .ช้่วงเวล้าภายหล้ังท่ี�เจ่้าข็องเงินจ่ากไป
หรือ ตัายไปแล้้วนั�นเอง

ในช้่วงิเวล้าที�เจ้าของิเงิินยังิมีีช้ีวิต้อย่่นั�น การเต้รียมี
ความีพีร้อมีเพี่�อส่่งิต้่อความีมีั�งิคั�งินั�น ส่ามีารถึทำาได้้
ผ่านทรัพีย์ส่ินปีระเภทต้่างิๆ เช้่น โอนเงิินส่ด้ ที�ด้ิน หุ้น
กองิทุน เปี็นต้้น ทั�งิการมีอบให้ล้ักษณะนี�มีีข้อจำากัด้
แล้ะข้อควรระวังิเร่�องิความีส่ัมีพีันธี์ภายในครอบครัว
แล้ะภาษีการรับให้

ขอแส่ด้งิความียินด้ีกับทุกท่านที�ปีระส่บความีส่ำาเร็จ ในการเด้ินทางิส่านฝันส่ร้างิเงิินล้้าน มีาถึึงิจุด้ส่่งิต้่อความีมีั�งิคั�งิ
กันแล้้ว กว่าจะเด้ินทางิมีาถึึงิจุด้นี� เช้ื�อว่าหล้ายคนได้้รับปีระส่บการณ์ แล้ะบทเรียน ช้ีวิต้มีาไมี่มีากก็น้อย

การล้งิทุนเก็บเงิิน เปีรียบได้้กับการปีล้่กต้้นไมี้ ที�ช้่วงิแรกเราคอยรด้นำ�าพีรวนด้ินให้ต้้นไมี้นั�นเต้ิบโต้เร็วๆ หล้ายส่ิบปีี
ผ่านไปี ต้้นไมี้เจริญ่เต้ิบโต้เปี็นไมี้ใหญ่่ มีีล้ำาต้้นแข็งิแรงิ ให้เราได้้เก็บกินผล้แล้ะหมีั�นด้่แล้รักษาเท่านั�น

สำ่วนก�รบริห�รเงิินย�มบั�นป็ล้�ยของิชี่วิต คัล้้�ยกับก�รด้้แล้ต้นไม้ใหญ่
เป็็นก�รด้้แล้เงิินต้นแล้ะสำร้�งิด้อกผล้ไว้เก็บกิน
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มรด้ก คัืออะไร?

ยกตัวอย่�งิ กรณ่ที่่� 1

ยกตัวอย่�งิ กรณ่ที่่� 2

นอกจ่�กคัำ�ว่� “มรด้ก” แล้้ว อ่กคัำ�ที่่�อย�กให้ทีุ่กคันร้้จ่ัก คัือ “เจ่้�มรด้ก”

ใคัรเป็็นผ้้รับมรด้ก? สำำ�หรับเจ่้�มรด้กที่่�ไม่ม่พินัย

มีรด้ก คือ ทรัพีย์ส่ิน หนี�ส่ิน แล้ะ ส่ิทธีิหน้าที�ความีรับผิด้ช้อบ เช้่น ความีรับผิด้ที�ต้้องิช้ด้เช้ยค่าเส่ียหาย
แทน แล้ะ ส่ิทธีิในส่ัญ่ญ่าต้่างิๆ เปี็นต้้น

แต้่ไมี่ต้้องิห่วงินะคะ ส่ำาหรับใครที�มีีหนี�ส่ิน แล้ะกล้ัวว่าล้่กหล้าน คนข้างิหล้ังิ จะต้้องิรับหนี�แทนเรา หากเรา
ต้ายไปีก่อนอการรับมีรด้กนั�น ผ่้รับจะหนี�ส่ินแทนผ่้เส่ียช้ีวิต้ ไมี่เกินทรัพีย์ส่ินที�มีีอย่่แล้้ว

มีีเงิิน 1 ล้้านบาท หนี�ส่ิน 2 ล้้านบาท –> ผ่้รับมีรด้ก จะรับหนี�ส่ินเปี็นจำานวน 1 ล้้านบาท ซัึ�งิหักล้้างิกับเงิิน
 1 ล้้านบาทพีอด้ี เท่าศึ่นย์ ไมี่ได้้รับเงิินเพีราะคืนหนี�ไปี 1 ล้้าน แล้ะไมี่เส่ียเงิินเพีิ�มี

มีีเงิิน 1 ล้้านบาทเหมีือนเด้ิมี หนี�ส่ิน 8 แส่นบาท –> ผ่้รับมีรด้ก จะรับหนี�ส่ินเปี็นจำานวน 8 แส่นบาท แล้ะยังิ
ได้้รับเงิิน ส่่วนต้่างิอีก 2 แส่นบาท

เจ่้�มรด้ก คัืออะไร?
เจ้ามีรด้ก คือ เจ้าของิทรัพีย์ส่ินในกองิมีรด้ก หร่อ เรียกงิ่ายๆ ว่าผ่้เส่ียช้ีวิต้นั�นเองิ

หากเจ้ามีรด้กไมี่เคยได้้เต้รียมีทำาพีินัยกรรมีไว้เล้ย มีรด้ก ก็จะต้กไปีส่่่ “ทายาทต้ามีกฎหมีาย” ซัึ�งิมีี 6 ล้ำาด้ับต้ามีนี�

ผ่้สื่บส่ันด้าน คือ บุต้รที�ช้อบด้้วยกฎหมีาย ซึั�งิหมีายถึึงิ ล้่กที�เกิด้ภายใต้้ทะเบียนส่มีรส่ 
หร่อ ล้ก่ที�ได้รั้บการจด้ทะเบียนรับรองิบุต้ร แต่้ในกรณีเป็ีนมีารด้าก็งิา่ยหน่อย เกิด้มีาจาก
ท้องิเรา ก็นับเปี็นบุต้รที�ช้อบด้้วยกฎหมีายทันที แล้ะรวมีถึึงิบุต้รบุญ่ธีรรมี

พี่อแมี่ หากหมีายถึึงิพี่อ
ต้้องิเปี็นพี่อที�ช้อบด้้วยกฎหมีายเช้่นกัน

ที่�ย�ที่
ล้ำ�ด้ับ 1

ที่�ย�ที่
ล้ำ�ด้ับ 2
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ค่่ส่มีรส่ที�จะมีีส่ิทธีิรับมีรด้กนั�น ต้้องิเปี็นค่่ส่มีรส่ที�จด้ทะเบียนถึ่กต้้องิต้ามีกฎหมีายเท่านั�นนะคะ แล้ะส่ิทธีิในการรับ
มีรด้กของิค่่ส่มีรส่นั�น แต้กต้่างิไปีต้ามีทายาทต้ามีกฎหมีายที�ได้้รับมีรด้กค่ะ เพีราะฉะนั�นการรับมีรด้กของิค่่ส่มีรส่มี
จ้งิมีีหล้ายกรณี ต้ัวอย่างิเช้่น

การรับมีรด้กต้ามีกฎหมีายนั�นถึือหล้ัก ญ่าต้ิส่นิทต้ัด้ญ่าต้ิห่างิ นั�นหมีายความีว่า ถ้ึาทายาทล้ำาดั้บต้้นๆ ยังิมีีชี้วิต้อย่่
ทายาทล้ำาด้ับหล้ังิๆ ก็จะไมี่มีีส่ิทธิี�ได้้รับมีรด้ก เราจ้งิเห็นต้ามีหน้าหนังิส่ือพีิมีพี์ หร่อในล้ะคร บ่อยครั�งิที�มีีการ 
ฆ่่ากันเพี่�อแย่งิช้ิงิมีรด้ก

3 กรณีนี�เปี็นกรณีที�มีักพีบเจอได้้บ่อย ในรายล้ะเอียด้ของิการรับมีรด้กของิค่่ส่มีรส่นั�น 
อาจมีีกรณีอื�นๆ ที�มีากกว่านี� ขอไว้เขียนในครั�งิหน้า เพี่�อความีไมี่ส่ับส่นนะคะ
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พีี�น้องิที�เกิด้กับพี่อแมี่เด้ียวกัน

พีี�น้องิที�เกิด้กับพี่อหร่อแมี่เด้ียวกัน ลุ้งิปี้าน้าอา

ปี่่ย่าต้ายาย

ที่�ย�ที่
ล้ำ�ด้ับ 3

ที่�ย�ที่
ล้ำ�ด้ับ 4

ที่�ย�ที่
ล้ำ�ด้ับ 6

ที่�ย�ที่
ล้ำ�ด้ับ 5

หล้�ยคันสำงิสำัยว่�… แล้้วคั้่สำมรสำไป็ไหน?

1. มีีค่่ส่มีรส่แล้ะมีีทายาทล้ำาด้ับ 1 เช้่น ล้่กเปี็นผ่้รับมีรด้ก ค่่ส่มีรส่จะมีีส่ิทธีิเท่ากับเปี็นผ่้รับมีรด้ก 1 คน       
จะต้้องินำาทรัพีย์มีรด้กมีาหารเท่าๆ กันต้ามีจำานวนคนที�มีีอย่่ เช่้น มีีภรรยาแล้ะล้่ก 3 คน ต้้องินำา
ทรัพีย์ส่ินมีาหาร 4 โด้ยแต้่ล้ะคนจะได้้รับมีรด้กไปีคนล้ะ 1/4 เท่ากัน

2. มีีค่่ส่มีรส่แล้ะมีีทายาทล้ำาด้ับ 2 คือ พี่อแมี่ (ไมี่มีีล้่ก) เปี็นผ่้รับมีรด้ก ในกรณีนี�ค่่ส่มีรส่ได้้รับมีรด้กไปี
คร้�งิหนึ�งิของิกองิมีรด้ก แล้ะเหล้ืออีกคร้�งิหนึ�งิ พี่อแมี่จะได้้รับไปีคนล้ะเท่าๆ กัน

3. มีีค่่ส่มีรส่ ล้่ก แล้ะพี่อแมี่ กรณีนี�จะคล้้ายกับกรณีที� 1 คือ ต้้องินำามีรด้กมีาแบ่งิเปี็นส่่วนเท่าๆ กัน  
เช้่นมีีภรรยา ล้่ก 2 คน พี่อแล้ะแมี่ จะต้้องินำาทรัพีย์มีรด้กมีาหาร 5 ส่่วน แล้้วจ้งิแบ่งิกันไปี



สำำ�หรับเจ่้�มรด้กที่่�ม่พินัยกรรม
พีินัยกรรมีเป็ีนเอกส่ารศัึกด้ิ�ส่ิทธิี� ทุกส่ิ�งิทุกอย่างิก็
จะเปี็นไปีต้ามีที�เขียนในพีินัยกรรมีเล้ยค่ะ ไมี่นำาหล้ัก
เกณฑ์์เร่�องิทายาทโด้ยธีรรมีเขา้มีาใช้ ้ถึึงิแมีว่้าบุคคล้
ผ่รั้บมีรด้กจะไม่ีมีอีะไรเกี�ยวข้องิกันต้ามีกฎหมีายกับ
เจ้าของิมีรด้กเล้ย ทุกอย่างิเจ้าของิทรัพีย์ผ่้เขียน
พีินัยกรรมีส่ามีารถึกำาหนด้ได้้

วิธีีการเขียนพีินัยกรรมี เราส่ามีารถึทำาแบบเขียน
ด้ว้ยล้ายมีอืต้วัเองิทั�งิฉบบัได้เ้ล้ย ขอ้ส่ำาคญั่ คอื ต้้องิ
ล้งิวันเด้ือนปีีที�ทำา แล้ะล้งิล้ายมีือช้ื�อ โด้ยไมี่จำาเปี็น
ต้้องิมีีพียาน แล้ะอย่าล้ืมีบอกคนอื�นด้้วยนะคะ ว่า
เกบ็ไว้ไหน ไมีงั่ิ�นจะกล้ายเปีน็วา่พีนิยักรรมีที�เราเขยีน
ไว้ไมี่มีีความีหมีายอะไรเล้ย เพีราะไมี่มีีใครร่้

ไมี่มีีใครร่้วันสุ่ด้ท้ายของิล้มีหายใจ… เราไมี่ร่้ว่าจะมีี
พีรุ่งินี�ได้อี้กกี�วัน สิ่�งิที�ด้ทีี�สุ่ด้ เราควรวางิแผนเต้รียมี
การต้ั�งิแต้่วันที�มีีแรงิกาย แรงิใจจะทำาได้้ การจัด้ทำา
พีนิยักรรมีไวถ้ึอืเปีน็แผนในการรบัมีอือยา่งิหนึ�งิเพี่�อ
การส่่งิต้่อความีมีั�งิคั�งิให้ได้้ต้รงิต้ามีความีต้้องิการ
ของิเรามีากที�สุ่ด้
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