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สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) © พ.ศ. 2564
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หรือเพื¬อวัตถุประสงคใดๆ นอกจากไดรับอนุญาต
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ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื�อเผยแพรในสื�อทุกประเภท หรือเพื�อวัตถุประสงคใดๆ
นอกจากจะไดรับอนุญาต
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นอกจาก จะ ไดรับอนุญาต
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นอกจากจะไดรับอนุญาต

4  1 0 - 5 3 4 - 1 5 2    

โอมศิริ วีระกุล.

นี่เงินเดือนหรือเงินทอน.-- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2564. 

152 หนา.

1. การเงินสวนบุคคล. 2. ความมั่นคงทางการเงิน.

 I. ชื�อเรื�อง.

332.024

ISBN : 978-616-08-4147-9

จัดพิมพ และ จัดจําหน�าย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพที่ บริษัท กรีน ไลฟ พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด 

เลขที่ 68 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท 0-2892-1940-2  นายสุภชัย เตชะวิเชียร ผูพิมพผูโฆษณา พ.ศ. 2564

 ในกรณีทีต่องการซือ้เปนจํานวนมาก เพื�อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสรมิการขาย หรอืเปนของขวญัพิเศษ เปนตน 

กรณุาตดิตอสอบถามราคาพเิศษไดที ่ฝายขาย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) เลขที ่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน 

แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8222  โทรสาร 0-2826-8356-9

 หากมีคําแนะนําหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com

หนังสือเลมนี้ พิมพดวยกระดาษกรีนโอเชี่ยน ใชหมึกพิมพถั่วเหลือง
และกระบวนการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม ลดการปลอย CO  
เทียบเทากับการปดไฟ 1,670 ดวงใน 1 วัน

2

ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ www.greenlifeprinting.com 369

พิมพ์ที่ บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ากัด 
เลขที่ 68 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 0-2892-1940-2  นายสุภชัย เตชะวิเชียร ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2564

กรณีที่ต้องการซื้อจÓนวนมาก เพื่อใช้สอน ½ƒกอบรม ส่งเสริมการขาย หรือเปšนของขวัญ พิเศษ กรุณาติดต่อสอบถามราคาพิเศษ 
ได้ที ่á¼¹¡¡ÒÃµÅÒ´¾ÔàÈÉ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จÓกัด (มหาชน)  โทร. 0-2826-8222 หรือ โทรสาร 0-2826-8356-9

หากมีค�าแนะน�าติชม ติดต่อได้ที่ comment@se-ed.com ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ได้เร็ว ทันใจ ที่ www.se-ed.com



4

คำำนำำ

เราท�างานเพ่ือหารายได้มาดแูลตวัเองและครอบครัว พร้อมทัง้

เพ่ิมความรู้และทกัษะใหม่ ๆ เพ่ืออปัเดตตวัเองให้ทนักบังาน

ใหมท่ี่ก�าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต แตขี่ดจ�ากดัของร่างกายท่ีเสื่อม

สภาพไปตามกาลเวลา ท�าให้เราไม่สามารถท�างานได้ตลอด

ชีวิต เพราะต้องมีช่วงหยดุพกัผ่อนออกไปค้นหาแรงบนัดาลใจ 

หรือเพ่ิมพลงัใจในการท�างาน เจ็บป่วยพกัรักษาตวัอยู่บ้าน 

รวมไปถึงการเสียชีวิตเร็วกว่าท่ีคาดไว้ ทัง้หมดนีท้�าให้เราจะ

ต้องวางแผนจดัการเงินเพ่ือเตรียมพร้อมรับได้ทกุสถานการณ์

หนงัสือ Smart Saving Smart Investing เป็นผลงาน 

ของเจ้าของเพจ อภนิิหารเงนิออม เป็นเพจเก่ียวกบัการออมเงิน 

และวิธีจดัการเงิน มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คน เนือ้หาภายใน 

เล่มนีร้วบรวมมาจากโพสต์บทความต่างๆ ท่ีเขียนขึน้ในเพจ

อภินิหารเงินออมช่วงปลายปี 2563 – ต้นปี 2564 แล้วน�ามา

เรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่ายขึน้ 
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เร่ิมตัง้แต่พืน้ฐานทางการเงิน การออมและการลงทนุ การสร้าง

ความอุ่นใจให้ครอบครัว เงินเกษียณ หนีส้ิน รายจ่ายส่วนตวั และ 

วิธีการวางแผนใช้เงินรายปี เน้นการน�าความรู้การเงินไปปรับใช้ในชีวิต

ประจ�าวนั หวัใจส�าคญัของหนงัสือเล่มนีอ้ยู่ท่ีแนวคิดของแต่ละเร่ือง  

สว่นตวัเลขเป็นเพียงตวัอย่างประกอบท่ีอธิบายให้เข้าใจง่ายขึน้เท่านัน้ 

ไม่จ�าเป็นต้องท�าเหมือนเป๊ะ เพราะแตล่ะคนมีข้อจ�ากดัในชีวิตแตกตา่ง

กนั ควรน�าแตล่ะแนวคิดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัตวัเองนะคะ

ผู้ เขียนหวงัว่า หนงัสือ Smart Saving Smart Investing น่าจะ 

เป็นจดุเร่ิมต้นให้หลาย ๆ คนวางแผนการเงินมากขึน้ เพ่ือตวัเองในวนั

ข้างหน้าจะเป็นผู้สงูอายท่ีุมีรายได้เลีย้งดตูวัเองไปจนถึงวาระสดุท้าย

ของชีวิตนะคะ 

  ขอบคณุคะ่

  ปาจรีย์ ปานขาว 

  เจ้าของเพจอภินิหารเงินออม
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ทกุวนันีเ้ราท�างานสร้างรายได้ขึน้มาก็

ต้อง “ใช้เงิน” แตเ่ราจะท�าอย่างไรให้มีเงินใช้ถึง 

เดือนหน้า ปีหน้า หรือยาวนานไปตลอดชีวิต 

ในวันท่ีเราเกษียณอยู่บ้านก็ยังมีเงินใช้จ่าย

ดแูลตวัเองและยงัเป็นท่ีพึ่งพาของคนรอบข้าง

ได้อีกด้วย แตถ้่าโชคร้ายอายสุัน้กว่าท่ีคิด ก็ยงั 

มีเงินก้อนมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้

ครอบครัวได้ในช่วงหนึ่ง ทัง้หมดนีค้วรเร่ิมต้น

ด้วย “วิธีจัดการเงินแยกเงินตามหน้าท่ี” ว่า 

ก้อนไหนเก็บไว้ใช้ในอนาคต จ่ายหนีส้ิน และ 

ใช้จ่ายสว่นตวั ดงันี ้

8

วิธีจัดกำรเงิน  
“แบ่งเก็บ แบ่งใช้  
ไร้ควำมกังวล”
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เราเรียงล�าดบัการใช้เงินคือ รายได้ – เงินออม – หนีส้ิน = รายจ่าย

ส่วนตวั แปลว่า ถ้าเรามีรายได้เข้ามา แล้วแบ่งไปเก็บในสินค้าการเงิน 

ตา่ง ๆ ตามแตล่ะเป้าหมายการเงินของเรา หลงัจากนัน้น�าไปจ่ายเจ้าหนี ้

ให้ครบจะได้ไม่ค้างคาใจเพ่ือรักษาเครดิต สดุท้าย เหลือเงินเท่าไหร่ก็ 

ใช้จ่ายสว่นตวัเท่านัน้ หากท�าได้แบบนี ้นอกจากมีเงินออมแล้วยงัจ่ายหนี ้

ครบอีกด้วย

สดัสว่นการแบง่เงินออกเป็น 3 สว่นคือ

1. เงินออม อย่างน้อย 10%

2. หนีส้ิน ไม่ควรเกิน 40% 

3. รายจ่ายสว่นตวั 50%

9

เงินเดือน
รับเงินค่าเช่า
เงินปันผล
ดอกเบ้ียเงินฝาก
รายได้เสริม

บัตรเครดิต
บัตรกดเงินสด
โรงรับจ�าน�า
บ้าน คอนโด
รถยนต์
เงินกู้สหกรณ์

อาหาร ขนม
น�้า ไฟฟ้า
โทรศัพท์
ให้พ่อแม่
ค่าเดินทาง
เครื่องแต่งกาย

ดูแลลูก
สัตว์เลี้ยง
ภาษีสังคม
นัดเจอเพื่อน
อินเทอร์เน็ต
ฯลฯ

เงินฉุกเฉิน  : ออมทรัพย์
ค่าเทอมลูก  : กองทุนรวม ฝากประจ�า
เตรียมดาวน์รถ  : ฝากประจ�า
ท่องเที่ยว  : ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
เกษียณ  : RMF ประกันบ�านาญ
ปกป้องครอบครัว : ประกันชีวิต

มีรายได้หลายทาง
แบ่งเก็บตามเป้าหมาย
จ่ายหนี้ตามก�าหนด
เหลือเท่าไหร่จ่ายส่วนตัวตามความจ�าเป็น
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มันอาจจะเป็นวิธีจัดการเงินท่ีเรียบง่าย แต่ถ้าดูให้ลึกแล้วยังมี 

ความซบัซ้อนอยู่ข้างใน เพราะสว่นใหญ่มกัมีรายจ่ายท่ีไม่คาดคิดเข้ามา 

อยู่เร่ือย ๆ อาจจะเป็นเร่ืองราวของคนรอบตวั หรือถ้าอ่านประสบการณ์ 

ของคนอ่ืนในโลกออนไลน์ก็จะรู้ว่าบางครัง้ครอบครัวก็เป็นได้ทัง้ฝ่าย

สนบัสนุนท�าให้เรามีเงินเพ่ิมขึน้ หรือจดัการเงินผิดพลาดจนกลายเป็น 

หนีส้ินให้รุ่นลกูหลานมาช่วยสะสางปัญหาให้ก็ได้ 

การจดัการเร่ืองเงินนอกจากใช้ความรู้แล้ว ยงัมีเร่ืองสายสมัพนัธ์ 

ในครอบครัวเข้ามาเก่ียวข้องด้วย มีเร่ืองหนึ่งของคนใกล้ตวัท่ีฟังแล้ว 

อาจจะเหมือนนิยาย แต่มนัเป็นเร่ืองจริงท่ีอยากจะเตือนสติว่า หากเรา

แก้ปัญหาไม่ได้ก็อาจจะต้องเลือกปลอ่ยมนัไป เร่ืองราวนีเ้ป็นของรุ่นน้อง

คนหนึง่ ช่วยพ่อแม่ท�างานตัง้แตเ่ด็ก ขยนัเรียนหนงัสือจนกระทัง่สอบติด

พาณิชย์นาวี หรือท่ีเราชอบเรียกกนัว่า “นกัเดินเรือ” เป็นอาชีพท่ีรายได้ดี 

ได้เดินทางไปหลายประเทศรอบโลก แตเ่ป็นงานท่ีต้องอดทนกบัความเหงา 

เพราะแตล่ะครัง้ต้องอยู่ห่างไกลครอบครัวนานหลายเดือน

น้องคนนีแ้ต่งงานและมีลกู 1 คน ท�างานได้เงินมาแล้วก็แบ่งเงิน 

ส่วนใหญ่ให้แม่ดแูล บางส่วนเก็บไว้เพ่ือดแูลครอบครัวตวัเอง ทกุอย่าง 

น่าจะดี แต่มาสะดดุท่ีมารู้ทีหลงัว่าแม่ของตวัเองติดการพนนั เงินท่ีเคย

ให้แม่ดแูลก็น่าจะหายไปหมดแล้ว ท�าให้ต้องคิดมากขึน้ว่าควรจะให้เงิน

เหมือนเดิม ให้น้อยลง หรือไม่ให้เลย สรุปว่า...น้องคนนีเ้ลือกท่ีจะให้น้อย

ลงหรือให้เท่าท่ีจ�าเป็น เพราะไม่ต้องการให้แม่เอาเงินไปเลน่การพนนั 
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ถ้าพ่อแม่เลีย้งลกูแบบตามใจมากเกินไปจะกลายเป็น “พ่อแม่รังแก

ฉนั” แต่ถ้าเราเป็นลกูเห็นพ่อแม่ท�าผิดแล้วยงัให้การสนบัสนนุแบบผิด ๆ 

ตอ่ไป มนัจะเรียกว่า “ฉนัรังแกพ่อแม่” ได้หรือไม่ สว่นตวัมองว่าพ่อแม่ให้

ก�าเนิดและดแูลเรามาตัง้แตเ่ด็ก เราท�างานมีรายได้ก็ต้องดแูลพ่อแม่ด้วย 

แต่ถ้าท่านเดินทางผิด ติดการพนนัจนท�าร้ายครอบครัว เราอาจจะต้อง

ตดัใจและให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีจ�าเป็น 

โครงสร้างครอบครัวมีผลกับ 
วิธีจัดการเงินของเราอย่างไร

เร่ืองโครงสร้างครอบครัวมีความส�าคญั เพราะท�าให้เรารู้ว่า...

• แนวโน้มในอนาคตเราจะต้องดแูลใครบ้าง ดแูลตวัเองคนเดียว 

ดแูลแคบ่างคน หรือต้องดแูลทกุคนในครอบครัว 

• รู้วิธีจดัการเงินและเลือกสินค้าการเงินให้เหมาะสมกบัความรับ

ผิดชอบในครอบครัวของเรา

ในอดีตสงัคมไทยอยู่กนัเป็นครอบครัวใหญ่ คณุแม่ 1 คน มีลกูเกือบ  

10 คน เราจึงมีญาติพ่ีน้องจ�านวนมาก แตกต่างกับภาพปัจจุบนัท่ีคน 

แตง่งานช้าลง อาจจะไม่มีลกูหรือมีลกู 1 – 2 คน บางคนเป็นโสดไม่คิด

จะแตง่งาน 
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โครงสร้างครอบครัวของแต่ละคนแตกต่างกัน ส�าหรับครอบครัว 

ของผู้ เขียนแบง่ออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ ๆ คือ 

• ฝ่ังคณุพ่อ คือปู่ ย่า มีลกู 9 คน

• ฝ่ังคณุแม่ คือตายาย มีลกู 8 คน 

• รวมจ�านวนลกูของปู่ ย่าและตายายมี 17 คน ช่วงท่ีผ่านมา

มีทัง้คนท่ีเสียชีวิต คนโสด บางคนแตง่งานมีลกู 1 – 3 คน 

ย่าทวด

ย่า ปู่

ปู่ทวด ตาทวด ยายทวด

แม่

พี่ชาย

ลกูสาว ลูกชาย หลานชาย หลานสาว

พี่สาว ฉัน ภรรยา ลูกพี่ลูกน้อง ลูกพี่ลูกน้องภรรยา 
ลูกพี่ลูกน้อง

พ่อ ลุง ป้า ลุง

ตัวอย่างโครงสร้างครอบครัว
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ช่วงท่ีเขียนหนังสือเล่มนี ้ ญาติผู้ ใหญ่คนสุดท้ายท่ีเหลืออยู่คือ 

คุณยายวยั 93 ปี เดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถเข็นเพราะเดินเองไม่

สะดวก หลงัจากลกูของยายเสียชีวิตไป 2 คน ยายก็ยงัเหลือลกูอีก 6 คนท่ี 

คอยหมนุเวียนช่วยกนัดแูล โดยมีคณุน้า 2 คนท่ียงัท�างานอยู่เป็นฝ่าย 

สนบัสนนุเร่ืองค่าใช้จ่ายของยาย ทัง้ค่ากิน ค่าของใช้ ผ้าอ้อมผู้สงูอาย ุ 

ค่ายารักษาสขุภาพ ค่าท่องเท่ียว ฯลฯ ผู้ เขียนอยู่ในรุ่นหลานก็จะเห็น 

ภาพการดแูลผู้สงูอายุ ท�าให้รู้ว่าถ้าคณุแม่ของตวัเองอายุ 90 ปี เรามี 

ทางเลือกในการดแูลอย่างไร เช่น 

• จ้างคนมาดแูล เพราะเราท�างานไม่มีเวลา จึงต้องจ้างพยาบาล 

มาดแูลท่านช่วงกลางวนั ส่วนเราค่อยมารับไม้ต่อช่วงกลางคืน  

สิ่งท่ีต้องเตรียมคือ เงินคา่จ้างพยาบาล 

• เราดแูลแม่เองแบบเต็มเวลา ก็ต้องหาวิธีจดัการตวัเองช่วงท่ีอยู่

บ้านว่าจะหารายได้อย่างไรเพ่ือมาใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวนัและ

คา่ยารักษาของแม่

คำำถำม เราเลือกวิธีดูแลพ่อแม่อย่างไร “จ้างหรือ 
ดูแลเอง” ถ้าเราอายุเท่าพ่อแม่ ใครจะมา
ดูแลป้อนข้าว ป้อนน�้าให้เรา ถ้าต้องจ้าง 
ผู้ดูแลจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ ตอนนี้เก็บแล้ว
หรือยัง
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เราต้องดูแลใครบ้าง 

ตอนนีอ้ยากให้ลองเขียนโครงสร้างครอบครัวของเราว่าเป็นอย่างไร 

เพ่ือจะได้เห็นภาพรวมของตวัเองว่ามีแนวโน้มจะต้องดแูลใครบ้าง ดแูล

นานเท่าไหร่ และมีผลกบัการจดัการเงินของเราอย่างไร เช่น

• พ่อแม่ของเรามีอาชีพเป็นข้าราชการ ท่านจะมีเงินบ�านาญใช้ 

ตอนเกษียณเรียบร้อยแล้ว ส่วนเร่ืองค่ารักษาพยาบาล เบิก 

ได้เฉพาะยาท่ีอยู่ในกรมบญัชีกลาง แต่ถ้าป่วยแล้วต้องใช้ยา 

นอกบัญชีก็จะต้องจ่ายเงินเอง ส�าหรับคนท่ีเป็นลูกเบาใจได้ 

สว่นหนึง่เพราะพ่อแม่มีเงินเกษียณสามารถดแูลตวัเองได้

• พ่อแม่ของเรามีอาชีพค้าขาย รายได้ไม่แน่นอน บางเดือนมีเงิน

เข้ามามาก ในขณะท่ีอีกหลายเดือนขายไม่ค่อยดีรายได้เข้ามา

น้อย ไม่มีเงินออมเพราะเป็นเงินหมนุได้มาก็จ่ายออกไป หาก 

เป็นลกัษณะนีมี้โอกาสสงูมาก ๆ  ท่ีเราจะต้องดแูลทา่นในวยัเกษียณ

 

ตัวอย่ำง คุณพ่อเสียชีวิต คุณแม่อายุ 56 ปี อาชีพธุรกิจ 
ส่วนตัว เรามีพี่น้องรวม 2 คน เราเปšนพี่คนโต 
อายุ 30 ปี ยังโสดไม่คิดจะแต่งงาน อาชีพหมอฟัน 
ส่วนน้องชายอายุ 29 ปี แต่งงานแล้วมีลูก 1 คน 
เรามีรายได้ 2 ทางคือ งานประจ�ากับเปิดคลินิก



15

จากข้อมลูนี ้ ท�าให้รู้ว่าตวัเรามีโอกาสสงูมากท่ีจะต้องเข้ามาเป็น 

ผู้ดแูลแม่ เพราะน้องชายแตง่งาน ก�าลงัสร้างครอบครัวของตวัเอง จงึไม่มี

เวลาดแูลแม่ แล้วยงัมีภาระค่าใช้จ่ายเร่ืองลกู อาจจะช่วยเหลือเร่ืองเงิน 

ได้อย่างจ�ากดั หากในอนาคตเราเปลี่ยนใจแต่งงานแล้วมีลกู ก็จะกลาย

เป็นแซนด์วิชเจเนอเรชัน คือเราอยู่ตรงกลางท่ีจะดูแลแม่ท่ีอยู่ด้านบน 

และดูแลลกูท่ีอยู่ด้านล่าง ส่วนเราจะเก็บเงินเพ่ือตวัเองได้อย่างเต็มท่ี 

หรือไม่ ต้องมาดวู่าแม่ของเราจดัการเงินอย่างไร 
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การดแูลแม่มี 2 สถานการณ์คือ

1.  คุณแม่มีเงินออม หากคณุแม่จดัการเก็บเงินจนสามารถดแูล 

ตวัเองได้ทัง้เงินเกษียณและการดแูลสขุภาพ เราก็เบาใจได้เพราะ

ไม่ต้องกงัวลคา่ใช้จ่ายเร่ืองสขุภาพของแม่ เราอาจจะแบง่รายได้

บางสว่นให้ท่าน สว่นท่ีเหลือเก็บเพ่ือตวัเองได้อย่างเต็มท่ี 

2. คุณแม่ไม่มีเงินออม  ถ้าคณุแม่ยงัไม่มีเงินเก็บ แถมมีหนีส้ิน 

อีกหลายสิบล้านพ่วงเข้ามาด้วย แสดงว่ามีโอกาสสูงมากท่ี 

รายได้ส่วนใหญ่ของเราจะต้องเข้าไปช่วยจ่ายหนี ้ รวมถึงดแูล 

คณุแม่ตอนเกษียณ เราอาจจะต้องเก็บเงินเกษียณของตวัเอง 

ช้ากว่าท่ีวางแผนไว้ 

โครงสร้างครอบครัวกับ 
การเลือกสินค้าทางการเงิน

เร่ืองราวข้างต้นเป็นเพียงสว่นหนึ่งเท่านัน้ แตก็่น่าจะท�าให้เห็นภาพ

โครงสร้างครอบครัวในอดีตได้มากพอสมควรว่ามีการดูแลและพึ่งพา 

กันอย่างไร สิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริงของแต่ละครอบครัวอาจจะซบัซ้อน 

กว่านี ้ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกสินค้าทางการเงินว่าควรเร่ิมต้น 

ท่ีอะไร จงึสมมติอย่างง่ายออกเป็น 2 แบบคือ 
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แบบที่ 1 เราต้องดูแลทุกคนในครอบครัว (ภาพซ้าย)

รายได้ของเรากลายเป็นค่าใช้จ่ายให้ทกุคนในครอบครัว ตัง้แต่เงิน

ดแูลพ่อแม่ จ่ายค่าเทอมและค่าขนมให้ลกูหลาน จ่ายค่ารักษาพยาบาล

ให้ผู้สงูอายท่ีุบ้าน ของกินของใช้ ฯลฯ แปลว่ารายได้ของเราเป็นเส้นเลือด

ใหญ่ของครอบครัว ถ้าเราหายไปคนเดียว ทกุคนในครอบครัวเดือดร้อน

แน่นอนเพราะไม่มีรายได้

สินค้าทางการเงนิ : เร่ิมต้นที่กลุ่มประกันชีวิต

เหตุผล ถ้าเราอายุยืนสามารถหารายได้มาดูแลคนท่ีเรารักให้มี

ความสขุ พร้อมกบัสร้างความอุน่ใจให้ครอบครัววา่หากเราอายสุัน้ก็มัน่ใจ 

ได้ว่ามีเงินก้อนจากประกนัชีวิตเข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนระยะสัน้ 

เม่ือสร้างเกราะป้องกนัให้ครอบครัวได้บางส่วน แล้วค่อยเกลี่ยเงินเพ่ือ

เป้าหมายอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

สตรอง
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