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[ คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์ ]

คงเคยได้ยินค�าว่า “ไม่ต้องไฮโซ ก็ลงทุนคอนโดได้”
คราวนี้มาศึกษาต่อด้วย “ลุยคอนโด ไม่ต้องมีเงินก้อนโตก็ได้”
ตอกย�า้ว่า จรงิ ๆ  แล้วมนัมวีธิกีารลงทนุคอนโดส�าหรบัคนทีไ่ม่ได้มหีน้าตกัใหญ่
ซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามไป

เมื่อโอกาสมีอยู่รอบตัว เงินทุนก็มีรอบตัวเช่นกัน

การยอมเดินชนโอกาส หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยวิธีฉลาด ๆ 
ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการสะสมเงินทุนด้วยรายได้ตนเอง
ซึ่งนั่นก็คือเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่ท�างานไปด้วย ลงทุนไปด้วย

จริงอยู่ว่าอาจจะสร้างหนี้บ้าง แต่มันมีวิธีการที่ท�าให้หนี้เกิดทรัพย์สินที่คุ้มค่า

ยุ้ย (ผู้เขียน) เป็นตัวอย่างได้ดีทีเดียว
ด้วยเงินเดือนพนักงานบริษัทของยุ้ย ถ้าเดินไปตามสเต็ป 
ท�างานหาเงิน ออม พร้อมแล้วเริ่มลงทุน 
อาจจะต้องเริ่มลงทุนคอนโด ตอนอายุห้าสิบ หกสิบ

แต่กับการค้นพบทางลัด ยุ้ยท�าได้ตั้งแต่วัยสามสิบ 
ในการเป็นเจ้าของคอนโดนับสิบห้อง  
ทั้งหมดเกิดจากเงินเดือน + แผนและวิธีการตวั
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ในหนังสือเล่มนี้จะบอกกล่าวถึงเหตุผลว่าท�าไมยุ้ยจึงเลือกลงทุนในคอนโด
วิธีการ แรงบันดาลใจ และที่ส�าคัญคือ Tips หรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 
รวมทั้งค�าถามที่เจอบ่อย ๆ เมื่อเริ่มลงทุนคอนโด เล่มนี้ก็รวบรวมให้ได้ศึกษากัน
แบบพาเพลิน
ด้วยค�าเปรยีบเปรยทีว่่าการเรยีนรูท้ีด่อีย่างหนึง่ คอืเรยีนรูจ้ากประสบการณ์คนอืน่
ยุย้จงึเตม็ใจน�าเอาประสบการณ์ในภาคปฏบิตัจิรงิมาให้ศกึษากนัในหนงัสอืเล่มนี้

สังคมเมืองเปลี่ยนโฉมกันไปเรื่อย ๆ
ตึกราม คอนโดก็ผุดขึ้นแทรกตัวตามที่ดินที่ว่าง ๆ มานาน
การอยู่อาศัยของคนเมืองและคนต่างชาติ
ก็เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดแบบเห็นเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่น

ถ้าใครจบัทางจากเทรนด์ตรงนีไ้ด้ มคีวามเข้าใจและมเีครือ่งมอืทีด่ ีนีล่่ะคอืโอกาส
“ลุยคอนโด ไม่ต้องมีเงินก้อนโตก็ได้”
ถ้าเข้าใจในคอนเส็ปต์นี้ บางทีแผนที่คุณอยากจะท�าปีหน้า 
อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลย
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หนังสือ “ลุยคอนโด ไม่ต้องมีเงินก้อนโตก็ได้” ของคุณยุ้ย อัญพัชร์ 
เล่มนี้ เป็นภาคต่อของ “ไม่ต้องไฮโซ ก็ลงทุนคอนโดได้” ซึ่งได้สร้าง
ปรากฏการณ์ให้มนุษย์เงินเดือนธรรมดาหลาย ๆ คนลุกข้ึนมาลงทุน
คอนโดกันเป็นแถว จากเดิมที่คิดว่าการลงทุนคอนโดเป็นเรื่องยาก 
กลับกลายเป็นง่ายเมื่ออ่าน “ไม่ต้องไฮโซ ก็ลงทุนคอนโดได้”
 ส�าหรับหนังสือเล่มสองนี้  มาในแบบฉบับตอบทุกปัญหา 
คาใจ ให้นักลงทุนมือใหม่คลายความกังวลในการลงทุน พร้อมกับ 
เรื่องราว สร้างแรงบันดาลใจจากมนุษย์เงินเดือนหลาย ๆ คนที่มี
ผลลัพธ์จากการลงมือท�า 
 หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนท่ีคิดจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนับวันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แถมระหว่างทาง
สามารถเกบ็ค่าเช่าได้เป็นกอบเป็นก�า ใครมวัแต่คดิมาก รอราคาคอนโด
ตก ฟองสบู่แตกอีกครั้งแล้วค่อยมาลงทุน ต้องบอกว่าคุณอาจพลาด
โอกาสทองไปอย่างน่าเสียดาย 
 ใครยังไม่แน่ใจว่าการลงทนุในคอนโดจะเหมาะสมกบัตัวเอง
หรือไม่ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ไม่ยาก

        
            เลิศมงคล วราเวณุชย์
                     อปุนายกและเลขาธกิารสมาคมอสงัหารมิทรพัย์ไทย

[ คำ�นิยม ]
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ผมรู้จักคุณยุ้ย อัญพัชร์ ทรัพย์ยืนยง ในงานสัมมนางานหนึ่ง หลัง
จากนั้นก็ได้สนทนากันเรื่อยมา คุณยุ้ยนับว่าเป็นคนที่เรียนรู้ มีความ
รอบรูจ้ากการลงมอืท�าจรงิ แถมยงัมจีติใจดีเผ่ือแผ่เขยีนหนังสือสร้าง
ทางลัดให้กับท่านผู้อ่าน 
 ถ้าหากว่ากันถงึผลตอบแทนในการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ 
แล้วมอียูส่ามประการ ประการแรกคอื ผลตอบแทนจากค่าเช่า (Yield) 
ประการที่สองคือ ผลก�าไรเมื่อขาย (Capital Gain) ประการที่สามที่
ส�าคญัทีส่ดุคอื ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการลงมอืท�า เพราะไม่มใีครรวย
โดยไม่ลงมือท�า หนังสือ “ลุยคอนโด ไม่ต้องมีเงินก้อนโตก็ได้” เล่มนี้
จะให้ทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์จากคนทีล่งมอืท�ามากบัมอืต่อท่าน
ด้วยความเต็มใจ
 หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจท้ังเล่ม โดยเฉพาะค�าถามท่ี
คนส่วนใหญ่สงสัยเก่ียวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับค�า
ว่า “ฟองสบู่” อยู่เสมอ ซึ่งนับเป็นปฐมบทส�าคัญส�าหรับนักลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องเข้าใจถึงวัฏจักรของตลาดอสังหาริมทรัพย ์
 เราควรรู้ว่าเม่ือใดที่ควรซ้ือไว้และเมื่อใดควรขายเพื่อให้มี
ก�าไรนั้นส�าคัญกว่ามาก แต่ที่ผ่านมามักพบว่าส่วนใหญ่แล้วมักซื้อ
ในช่วงบูม เพราะเศรษฐกิจดีมีเงินมาก เพื่อนก็ชวน กระแสก็พาไป 
แต่ถ้าเป็นนักลงทุนแล้วในช่วงบูมต้อง “ขาย” เท่าน้ัน และจะไม่ซื้อ
เพราะรู้เสมอว่าหลังจากช่วงเฟื่องฟูแล้วจะเป็นช่วงขาลง คือ ชะลอ
ตัวและตกต�่าตามมา ส�าหรับหลายคนยามเกิดมหาวิกฤติเศรษฐกิจ
จะถอืเป็นมหาโอกาสในการลงทนุอสงัหารมิทรพัย์ เขาจะเฝ้ารออย่าง
ใจจดใจจ่อ เตรียมสรรพก�าลังให้พร้อม   

[ คำ�นิยม ]
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 ทัศนคติส�าคัญของคนไทยที่ เกี่ยวข ้องกับการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ แต่อาจเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน คือ เรามักสั่ง
ลูกสอนหลานว่า ต้องสร้างความม่ันคงให้กับชีวิต ต้องซื้อบ้าน 
(หรือคอนโดในวันนี้) ให้ได้หลังหนึ่ง แต่ในความเห็นผมแล้วน่ี
อาจเป็น “กับดักแห่งชีวิต” เพราะการซ้ือบ้านต้องกู้เงินธนาคาร 
ใช้เวลา 20-30 ปีในการผ่อนช�าระ แถมยังต้องผ่อนรถ ผ่อนบัตร
เครดิต ผ่อนจิปาถะ 
 ดังนั้นสิ่งส�าคัญส�าหรับนักลงทุนก็คือ จะท�าอย่างไรจึง
ไม่ตดิกบัดกัดงัว่า ค�าตอบกค็อื อย่าเพิง่ซือ้เพือ่อยูอ่าศัยครบั ต้อง
ซื้อเพื่อลงทุนก่อน เราต้องท�าใจออกจากกับดัก เพราะว่าหากไม่
ออกมา เราไม่อาจลงทุนได้เลย เพราะวงเงินเต็ม ไม่อาจกู้เงินได้
อีก 
                สุดท้าย ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง การป้องกันความ
เสีย่งกต้็องหาข้อมลูให้มาก เตรยีมสรรพก�าลังให้พร้อมก่อนลงมอื 
ทัง้ความรู ้ทัง้การเงนิ ฟังจากคนทีม่ปีระสบการณ์ เช่นหนงัสอืเล่ม
นี ้หวงัว่าทกุท่านจะประสบความส�าเรจ็ในการลงทุนทุกท่านครบั 

             วสันต์ คงจันทร์
          กรรมการผู้จัดการ
        บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์
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หลังจากที่ยุ้ยได้ถ่ายทอดเรื่องราว จากจุดเริ่มต้นการลงทุนของมนุษย์เงิน
เดอืน ทัง้ภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตัริวมทัง้เคลด็ลบัของคนส�าเรจ็ ไปอย่างหมด
เปลอืกในหนงัสอืเล่มแรก “ไม่ต้องไฮโซ กล็งทนุคอนโดได้” แล้วนัน้  ปรากฏ
ว่าเพือ่น ๆ  หลายคนอ่านแล้วไปลงมอืท�า กส็ามารถลงทุนคอนโดได้จรงิค่ะ
 แต่ถึงอย่างนั้นอุปสรรคของคนส่วนใหญ่ก็ยังคงคิดว่าต้องมีเงิน
เยอะถงึจะลงทนุคอนโดได้ และอกีหลายค�าถามท่ีเพิม่ความกงัวลนอกจาก
เรื่องของเงิน ไม่ว่าจะเป็น
 ฟองสบู่จะแตกหรือไม่?  AEC เข้ามาจะมีผลอย่างไร?  
 ขอสนิเชือ่อย่างไรให้ได้รบัการอนมุตั?ิ มวีธิไีหนในการท�าก�าไร
จากคอนโด? 
 อาชพีอสิระจะกูไ้ด้อย่างไร? ลงทนุด้วยเงนิสดหรอืเงนิกูด้กีว่า
กัน? 
 ผ่อนสั้นหรือยาวต่างกันอย่างไร? และสารพัดปัญหาคาใจ ที่
หยุดยั้งคุณไว้ไม่ให้ลงทุน  

 ยุ้ยเข้าใจดีค่ะ เพราะครั้งหนึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ก็เคยหยุดยั้ง
ยุ้ยมาแล้วเช่นกัน ดังนั้นในหนังสือ “ลุยคอนโด ไม่ต้องมีเงินก้อนโตก็ได้” 
เล่มนีจ้งึมคี�าตอบให้คณุ เพราะเมือ่ใดกต็ามทีค่ณุคลายความกงัวล ความ
สงสัยที่ค้างคาในใจได้ เมื่อนั้นคุณก็จะมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น
 หลายคนคิดว่าการลงทุนในคอนโดเป็นงานง่าย ๆ ได้เงินสบาย 
แต่ยุ้ยอยากบอกว่าตรงกันข้ามเลยค่ะ งานนี้ต้องลุย!! ยิ่งล�าบากออกไปดู
คอนโดมากเท่าไหร่ ยิ่งเจอคอนโดที่ใช่!! เร็วเท่านั้น 

[ คำ�นำ�ผู้เขียน ]
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 หลายคนคิดว่าการลงทุนในคอนโดต้องใช้เงินเยอะ แต่ยุ้ยอยาก
บอกว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้เงินก้อนโต ขอแค่รู้จัก Leverage เงินเดือนของตัว
เองให้เป็นประโยชน์ เพียงเท่านี้คุณก็ลงทุนคอนโดได้แล้วค่ะ

 ในหนงัสอืเล่มนียุ้้ยมีตวัอย่างเรือ่งราวของมนษุย์เงนิเดอืนธรรมดา ๆ  
ที่พร้อมจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้คุณ พวกเค้าได้เรียนรู้วิธีการ Leverage 
เงนิเดอืน และสามารถ “ลยุคอนโด ไม่ต้องมเีงนิก้อนโตกไ็ด้” ตามชือ่หนังสือ
เล่มนี ้จนประสบความส�าเรจ็มาแล้วค่ะ ทกุคนยนิดเีปิดเผยเรือ่งราวเพือ่ให้
ทุกคนได้เรียนรู้ 
 ยุ้ยเชื่อเหลือเกินว่า การอ่านหนังสือ ร้อยเล่ม พันเล่ม หรือการฟัง
เรื่องราวจากผู้ประสบความส�าเร็จ ร้อยคน พันคน ก็ไม่เท่ากับการได้ลงมือ
ท�า 100% ด้วยตัวของเราเองค่ะ 
 และยุ้ยก็เชื่ออีกว่าหนังสือทั้ง 2 เล่มของยุ้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การลงมือท�าของคุณ เหมือนอย่างที่  สตีฟ จ็อบส์ พูดไว้ว่า “บางคนมอง
เห็น สิ่งที่เป็นไปได้...บางคนลงมือท�า ให้มันเป็นไปได้” 
 ขอให้มีความสุขในการลงมือท�านะคะ
        
         อัญพัชร์ ทรัพย์ยืนยง
           Email : Yuitv5@gmail.com
            Facebook fanpage : Yui Get Righ
            IG : Anyapat_yuitv5

(ขอขอบคุณ Tree Condo เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายรูป)
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 ขอบคณุคณุพ่อ คณุแม่ ทีเ่ป็นแบบอย่างของมนษุย์เงนิเดอืนที่
ดี ให้ได้ปฏิบัติตามเสมอมา รวมทั้งพี่เอี่ยวและครอบครัว ซึ่งทุกคนล้วน
ให้ก�าลังใจ สนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง และห่วงใยในทุกเวลา
 ขอบคุณพี่ป้อม ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา CEO  Stock2morrow ที่
เปิดโอกาสให้ยุ้ยได้สร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ออกมาอีกครั้ง ขอบคุณ คุณ
บอย วิสูตร แสงอรุณเลิศ ซึ่งเป็นทั้งบรรณาธิการและอาจารย์ที่ชี้แนะใน
เรื่องการเขียนพร้อมทั้งดูแลงานเขียนทั้ง 2 เล่มเป็นอย่างดี และขอบคุณ
พี่ ๆ น้อง ๆ ครอบครัว Stock2morrow และทีมงานที่น่ารักทุกคนที่คอย
ส่งยิ้มและเป็นก�าลังใจซึ่งกันและกัน
 ขอบคุณเพื่อน ๆ สมัยประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ครู 
คณาจารย์ และเพื่อนพี่น้องที่ท�างานทุกคน ที่ต่างให้ก�าลังใจ ส่งเสริม
และชื่นชมในความส�าเร็จกับผลงานที่ผ่านมา
 ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนและทุก ๆ ประสบการณ์ที่
ผ่านเข้ามาในชวีติ ทัง้เรือ่งราวด ีๆ  ปัญหาและอปุสรรค ทีเ่ป็นบททดสอบ 
ท�าให้ยุ้ยได้เรียนรู้และพัฒนาการใช้ชีวิต ให้เป็นยุ้ยอยู่มาจนทุกวันนี้
 และสดุท้ายขอขอบคณุเพือ่นมนุษย์เงนิเดือนทุกคน ผู้อ่าน แฟน
หนังสือและแฟนเพจ Yui Get Rich ทุกท่านที่ติดตามผลงาน หลายครั้ง
ทีไ่ด้รบัเมลหรอืแมสเสจทางอนิบ๊อกซ์ จากเพือ่น ๆ  ผูอ่้านทีช่ืน่ชอบในผล
งานหนังสือ เป็นก�าลังใจให้ยุ้ยได้เป็นอย่างดี
 ยุ้ยขอขอบคุณทุกค�าช่ืนชม ที่เป็นแรงผลักดันให้หนังสือ “ลุย
คอนโด ไม่ต้องมีเงินก้อนโตก็ได้” เล่มนี้เกิดขึ้น ท�าให้ยุ้ยรู้สึกว่าตัวเองมี
คณุค่า และท�าให้ยุย้อยากเขียนหนงัสอืแบ่งปันเรือ่งราวด ีๆ  ไปตลอดค่ะ 

[ คำ�ขอบคุณ ]
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10 เหตุผลที่ทำ�ไมต้อง
ลงทุนในคอนโด
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เพราะยิ่ง AEC มา 

คอนโดยิ่งน่าลงทุน  

เหตุผลที่

16 ลุยคอนโด ไม่ต้องมีเงินก้อนโตก็ได้
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ยุ้ยบอกได้เลยว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้คนสนใจลงทุนใน
คอนโดกันมากขึ้น เพราะหากมองถึงในอนาคตภายในปี 2558 
ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากเดิม 49% เป็น 
70% หมายถึงเดิมถ้าตึกมี 100 ห้อง ชาวต่างชาติสามารถ
เป็นเจ้าของห้องได้เพียง 49 ห้อง แต่ในอนาคตชาวต่างชาติ
สามารถเป็นเจ้าของได้ถึง 70 ห้องค่ะ เตรียมเฮได้เลยนะคะ!!! 
ใครที่เคยลงทุนคอนโดส�าหรับชาวต่างชาติไว้ อาจได้โอกาส
ขายเร็ว ๆ นี้ค่ะ
 อีกหนึ่งเหตุผลที่นักลงทุนให้ความสนใจในการลงทุน
คอนโดช่วงใกล้ถึง AEC นั้น ก็เป็นเพราะว่า การรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียนจะช่วยเพิ่มความต้องการและเพิ่มการ
ขยายตวัทางธรุกจิและทีพั่กอาศยั สมาชกิ AEC จะช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจในภูมิภาค ความต้องการที่พักอาศัยก็เลยมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น
 โดยปกติแล้วผู้เช่าต่างชาติจะท�าสัญญาเช่าคอนโด
เฉลี่ยประมาณ 1 ปี แต่หากผู้เช่าท�าสัญญาระยะสั้น ก็จะต้อง
จ่ายอัตราค่าเช่าที่แพงขึ้น คนส่วนมากมีความต้องการคอนโด
ขนาด 1 ห้องนอน  มากกว่าขนาด 2 ห้องนอน และคอนโดขนาด 
1 ห้องนอน จะให้ผลตอบแทนจากการเช่าสงูกว่าคอนโด 2 ห้อง
นอน 
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 ชาวต่างชาติบางคนที่ต้ังใจท�างานในเมืองไทยเกิน 
5 ปีจะลงทุนซื้อคอนโดเพื่ออยู่เอง เพราะเค้าจะมองการลงทุน
คอนโดมเินยีมเป็นการลงทนุระยะยาวทีไ่ด้ประโยชน์จากทัง้ผล
ตอบแทนค่าเช่า และมูลค่าที่เพิ่มของคอนโดเมื่อขายอีกด้วย
 ดังนั้นวิธีรับมือกับการลงทุนคอนโดเพื่อต้อนรับ AEC 
นัน้ คุณจะต้องเลอืกก่อนว่ากลุม่เป้าหมายของคณุเป็นชาวต่าง
ชาติกลุม่ไหน เช่น กลุม่ผูใ้ช้แรงงาน กลุ่มนกัธรุกจิ กลุ่มผู้บริหาร 
หรอืกลุม่นกัท่องเทีย่ว  และควรต้ังงบในการลงทนุไว้ด้วยนะคะ
 เมื่อปี 2556 ยุ้ยมีโอกาสได้ไปส�ารวจคอนโดกับกลุ่ม
เพื่อน ๆ แถวย่านเอกชัย คอนโดตึกนี้เป็นคอนโดที่มีห้องติด
ธนาคารเกอืบครึง่นงึของตกึ ราคาคอนโดประมาณ 2 แสนกว่า
บาท ปล่อยเช่าได้  2,000 กว่าบาท ยุ้ยและเพื่อน ๆ ส�ารวจกัน
จนเกือบ 3 ทุ่ม เห็นกลุ่มคน 30-40 คนเดินทยอยเดินออกจาก
ตึกคอนโดนั้นและตึกข้าง ๆ ตอนแรกก็ตกใจว่า เอ๊ะ! ดึกแล้ว
จะเดินออกไปไหนกัน ท�าไมไม่หลับไม่นอน 

18 ลุยคอนโด ไม่ต้องมีเงินก้อนโตก็ได้
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 ด้วยความสงสัยเลยถามป้าร้านขายข้าว แกบอกว่าคน
กลุม่นัน้คือชาวต่างชาติผูใ้ช้แรงงาน มทีัง้ชาวพม่า ชาวลาว พวก
เค้าก�าลังออกไปเข้ากะท�างานในโรงงาน ป้าแกเล่าว่า ตึกแถว
นี้มีชาวต่างชาติอยู่หลายตึก ส่วนมากเจ้าของโรงงานมาเช่าให้
ลกูจ้างอยู ่ราคาเหมาจ่ายรายปี เจ้าของโรงงานบางโรงงานเช่า
ไว้เกือบ 20 ห้อง 
 ว้าว! ถ้า 20 ห้องนั้นเป็นของยุ้ยก็สบายแฮเลยนะเนี่ย 
นี่ขนาด AEC ยังเข้ามาไม่เต็มระบบนะคะ เริ่มมองเห็นโอกาส
กันแล้วใช่มั้ยล่ะ
 แต่ส�าหรับใครที่มีทุนมากกว่านั้น คุณอาจจะหาวิธี
ลงทนุในสไตล์ของคณุเองได้นะคะ หรอืคณุจะลงทนุสร้างคอน
โดขึ้นมาเพื่อขายให้กับชาวต่างชาติก็ยังได้ ไม่เกินฝันหรอกค่ะ 
 ยุย้มเีพ่ือนคนหนึง่ช่ือ เอ๋ เราเรียนด้วยกนัมาตัง้แต่สมัย
เรียนอนุบาล เอ๋จับพลัดจับผลูไปได้ภรรยาเป็นชาวรัสเซีย และ
มาประกอบธรุกจิในประเทศไทย ทัง้ผลิตเคร่ืองส�าอางส่งรัสเซยี 
เปิดร้านสปาต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่พัทยา ทุกธุรกิจ
เกี่ยวกับชาวรัสเซีย 
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