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         ค�ำน�ำ

ลงทุนแมน คือใคร

มีหลายคนถามว่า ลงทุนแมน คือใคร

ท�าเพจลงทุนแมนไปเพื่ออะไร ท�าไมขยันหาข้อมูล

เอาข้อมูลมาจากไหน วันๆ ต้องอ่านอะไรบ้าง

เพจ Facebook ชื่อ “ลงทนุแมน” เริม่ต้นเมื่อวนัที ่13 มนีาคม 2017

ขณะที่ผมเขียนค�าน�าอยู่นี้ (6 ธันวาคม 2017) เพจ “ลงทุนแมน” 
มีคนติดตามมากเกิน 360,000 คนแล้ว

ตอนนี้ “ลงทุนแมน” เติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีช่องทางอื่นอีก เช่น 
เว็บไซต์ ไลน์ และล่าสุดคือ APP ลงทุนแมน

“ลงทนุแมน” เริม่จากการเล่าเรื่องราวในเพจ Facebook ของตวัเอง 
ปรากฏว่ามคีนแชร์ต่อเป็นจ�านวนมาก สดุท้ายจงึคดิว่าน่าจะท�าเป็นเพจขึน้มา 
น่าจะเหมาะสมกว่า

โดยทัว่ไปแล้ว การโพสต์ Facebook จะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื

1. โพสต์เรื่องของตัวเอง (Meformer)

2. โพสต์เรื่องของคนอื่น (Informer)
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การโพสต์แบบแรก ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าความรู้สึกในชีวิตของ
ตัวเอง ว่าไปไหนมา กินอะไรมา หรือซื้ออะไรมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่อง
ของผู้บริโภค หรือฝั่ง “Customer”

เรื่องส่วนใหญ่ที่โพสต์ในเพจ “ลงทนุแมน” จะเป็นการโพสต์ประเภท 
ที่สองคือ “เรื่องของคนอื่น” ซึ่งถ้าเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ จะมีพลังกว่าการ
บ่นเรื่องตัวเองอยู่มาก

เรื่องของคนอื่นที่เพจ “ลงทุนแมน”  เน้น จะเป็นเรื่องราวของผู้ขาย
สินค้า หรือฝั่งธุรกิจ ที่ขายสินค้าให้ฝั่งลูกค้าอีกที

แต่เล่าไปเล่ามา กพ็บว่าจรงิๆ แล้วเรื่องธรุกจิการลงทนุ มนัเกีย่วข้อง
กับอีกหลายเรื่อง

การลงทนุท�าให้เรามองภาพกว้าง เหน็ความสมัพนัธ์ทกุอย่างของโลกนี้

พูดง่ายๆ ท�าให้เราเข้าใจโลกนี้มากขึ้น

เพจ “ลงทุนแมน” จึงเริ่มเขียนเรื่องที่น่าสนใจของโลกนี้ โดย 
แบ่งเป็น 7 หมวด คือ

1. กรณีศึกษาบริษัทไทย

2. กรณีศึกษาบริษัทต่างประเทศ

3. แนวคิดการลงทุน

4. บุคคลที่น่าสนใจ ซึ่งจะท�าให้เราเรียนรู้ความส�าเร็จ และข้อผิด
พลาดของแต่ละคน

5. เศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนภาพปัจจุบันที่โลกเป็นอยู่

6. เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นตัวบอกอนาคตเราว่าโลกจะเดินไปทางไหน

7.  ประวตัศิาสตร์ เพื่อเข้าใจความเป็นไปของพฤตกิรรมมนษุย์ตัง้แต่
อดีต ซึ่งเป็นผลท�าให้เกิดเรื่องในปัจจุบัน
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ทุกคนมีความฝัน...

ความฝันของเพจ “ลงทุนแมน” คือ อยากให้คนไทยทุกคนมีความรู้
เรื่องการลงทุน อยากให้คนไทยได้แนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน หรือ
ในการท�าธุรกิจ การศึกษาเรื่องราวของแต่ละธุรกิจจากประสบการณ์จริง 
เป็นความรู้ที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียน

ถ้าทกุคนน�าความรู้ไปใช้ กจ็ะสามารถหาเงนิได้ และจะท�าให้มคีณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตามมา สุดท้าย สังคมเราทั้งหมดจะดีขึ้น ไม่ใช่แค่ตัวเราเอง

ความฝันท�าให้เรามีความสุข และตอนนี้ “ลงทุนแมน” ก�าลังท�าตาม
ความฝันของตวัเอง โดยการเขยีนเรื่องทีน่่าจะมปีระโยชน์ให้กบัคนอื่นทกุวนั

และคงจะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขทุกวัน...  

                                      ลงทุนแมน
                                      Facebook : ลงทุนแมน
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แสนสิริเปิดตัวคอนโดแพงสุดในประเทศที่ถนนวิทยุ ราคา 
650 ล้านบาท ลือกันว่ามีเจ้าของคิงเพาเวอร์ซื้อไปแล้ว 

แล้วคนอื่นล่ะ ใครจะซื้อคอนโดนี้ได้บ้าง

โดยเฉลีย่แล้วคนไทยมรีายได้เฉลีย่ต่อปี 200,000 บาท จะต้องท�างาน
ถึง 10 ปี เพื่อเก็บเงินซื้อที่ดินเพียง 1 ตารางวาบนถนนเพลินจิต และต้อง
ท�างานถึง 3,250 ปีเพื่อซื้อคอนโดนี้ แต่ถ้าเป็น เจ-ชนาธิป นักฟุตบอล 
ที่เก่งสุดในไทยที่ได้เงินเดือน 6.5 แสนบาท อาจจะใช้เวลาเก็บเงินถึง 
84 ปี เพื่อซือ้คอนโดนี ้แต่ถ้ารวมรายได้จากค่าโฆษณาหรอืสปอนเซอร์ด้วย 
ก็คงใช้เวลาเร็วกว่านี้

แล้วใครบ้างที่สามารถซื้อคอนโดนี้ได้อย่างสบาย

ลิโอเนล เมสซี่ นักฟุตบอลที่เก่งสุดในโลก ได้เงิน 752 ล้านบาท
ต่อปี มากกว่ารายได้ของ เจ-ชนาธิป ถึงร้อยเท่า ท�าให้ซื้อคอนโดได้
โดยใช้เวลาเก็บเงินเพียง 10 เดือน แต่รายได้ของเมสซี่ก็ยังน้อยกว่า 

 ใครซื้อคอนโดแพงสุด
 ในประเทศได้บ้าง
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รายได้ของ สุนทรา พิชัย* (Sundar Pichai) CEO บริษัท Google อยู่ถึง 
5 เท่า หากคุณพิชัยเก็บเงินแค่ 2 เดือน ก็น่าจะซื้อคอนโดนี้ได้

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินของเมสซี่ที่สะสมไว้ตอนนี้ มีมูลค่า 
มากถึง 1.2 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงกับทรัพย์สินของต๊อบ เจ้าของสาหร่าย
เถ้าแก่น้อย แต่กเ็ทยีบไม่ได้เลยกบัทรพัย์สนิของตระกลูเบยีร์ช้างหรอืซพี ีที่
มีระดับแสนล้านบาท ซึ่งใช้เงิน 0.10 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินของพวกเขา 
ก็สามารถซื้อคอนโดนี้ได้

แต่เหนือไปกว่านั้น ทรัพย์สินทั้งหมดของสองตระกูลนี้ที่สะสมมา
ทั้งชีวิต ก็ยังน้อยกว่า มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ที่มีอายุเพียง 32 ปี ซึ่งก่อ
ตั้ง Facebook เมื่อ 13 ปีที่แล้ว ท�าไมทรัพย์สินของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 
ถึงมากขนาดนั้น ก็เพราะว่าตอนนี้มูลค่าบริษัท Facebook ใหญ่ใกล้เคียง
กบัขนาดเศรษฐกจิไทยทัง้ประเทศแล้ว และมากกว่ามลูค่าของบรษิทัเก่าแก่
อย่าง โคคา-โคล่า และโตโยต้ารวมกันเสียอีก

ดังนั้น มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก คงจะสามารถซื้อคอนโดแพงสุดใน 
ไทยได้ โดยใช้เงินเพียง 0.03 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินของเขา

เรื่องทัง้หมดนีอ้าจจะท�าให้คดิได้ว่า โลกนีย้งัมคีวามเหลื่อมล�า้อยูม่าก
จรงิๆ คนรวยทีส่ดุเพยีงไม่กีค่นอาจจะมเีงนิมากกว่าคนธรรมดาทัง้หมดรวมกนั

*สุนทรา พิชัย (Sundar Pichai) เกิดในรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย จบปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีจาก Indian Institute of Technology Kharagpur  ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย 
สแตนฟอร์ด และ Wharton School ในเพนน์ซลิเวเนยี ซึง่เป็นทีท่ีเ่ขาได้รบัทนุการศกึษา Siebel 
Scholar และทุน Palmer Scholar จากนั้นปี 2004 พิชัยเริ่มงานกับ Google
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สรุปตัวเลขของมูลค่าทั้งหมดที่ได้รวบรวมมา (หน่วยเป็นบาท)

• รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนไทย    200,000 บาท

• รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนจีน    220,000 บาท

• รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวอเมริกัน  1,700,000 บาท

• ที่ดิน 1 ตารางวาบนถนนเพลินจิต            2 ล้านบาท

• รายได้ต่อปีของ เจ ชนาธิป            8 ล้านบาท

• คอนโดแพงที่สุดในไทย         650 ล้านบาท

• รายได้ต่อปีของ ลิโอเนล เมสซี่         752 ล้านบาท

• รายได้เฉลี่ยต่อปีของ CEO Google       3,500 ล้านบาท

• มูลค่าบริษัทขนมหวาน After You       8,000 ล้านบาท

• ทรัพย์สินของ ต๊อบ เถ้าแก่น้อย      11,000 ล้านบาท

• ทรัพย์สินของ ลิโอเนล เมสซี่      12,000 ล้านบาท

• ร้านอาหาร MK      53,000 ล้านบาท

• มูลค่าโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์    130,000 ล้านบาท

• ทรัพย์สินตระกูลสิริวัฒนภักดี    490,000 ล้านบาท

• มูลค่าบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์    520,000 ล้านบาท

• ทรัพย์สินตระกูลเจียรวนนท์    660,000 ล้านบาท

• มูลค่าบริษัท ปตท.  1,100,000 ล้านบาท

• ทรัพย์สินของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก  2,000,000 ล้านบาท

• มูลค่าบริษัทสตาร์บัคส์  2,900,000 ล้านบาท

• มูลค่าบริษัทไนกี้  3,400,000 ล้านบาท

• มูลค่าบริษัท Toyota  6,000,000 ล้านบาท

• ทุนสำารองประเทศไทย  6,300,000 ล้านบาท
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• มูลค่าบริษัทโคคา-โคล่า   6,300,000 ล้านบาท

• มูลค่าบริษัท Facebook  13,700,000 ล้านบาท

• ขนาดเศรษฐกิจไทย            14 ล้านล้านบาท

• เงินฝากธนาคารของคนไทย             16 ล้านล้านบาท

• มูลค่าบริษัท Googke             20 ล้านล้านบาท

• มูลค่าบริษัท Apple             25 ล้านล้านบาท

• ทุนสำารองประเทศจีน          109 ล้านล้านบาท

• ขนาดเศรษฐกิจญี่ปุ่น           161 ล้านล้านบาท

• ทองค�าที่ขุดมาแล้วทั้งหมดบนโลก           210 ล้านล้านบาท

• ขนาดเศรษฐกิจจีน           367 ล้านล้านบาท

• ขนาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ          609 ล้านล้านบาท

• ขนาดเศรษฐกิจของโลก         2,800 ล้านล้านบาท

• อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดบนโลก         7,600 ล้านล้านบาท

เขียน ณ วันที่ 13/3/2017
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ทุกครั้งที่เราซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต ถ้าจ่ายเงิน 100 บาท 
โดยเฉลี่ยแล้วร้านค้าจะได้รับเงินเพียง 97.76 บาท

แล้วเงินส่วนต่าง 2.24 บาทหายไปไหน ไปตกอยู่ที่ใครบ้าง

ก่อนอื่น ต้องเข้าใจว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจ่ายเงินด้วยบัตร
เครดิตในครั้งนี้มีใครบ้าง

1.  ลูกค้าที่จ่ายเงิน

2.  ร้านค้าที่รับเงิน

3.  ธนาคารของลูกค้า

4.  ธนาคารของร้านค้า

5.  ตัวกลางในการตัดเงินระหว่างธนาคารของลูกค้า และธนาคาร
ของร้านค้า เช่น MasterCard, VISA, UnionPay หรือ JCB

ขอใช้ตวัเลขโดยประมาณ และไม่ใช้ศพัท์เข้าใจยาก ผมขอตวัอย่างดงันี้

ถ้าเราซือ้สนิค้า 100 บาท โดยรดูบตัรเครดติของธนาคารกสกิรไทยทีเ่ป็น 
MasterCard จากร้านค้าที่มีเครื่องรับบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ 

การเดินทางของเงิน จะเริ่มต้นจากกสิกรไทยไปหา MasterCard 
98.20 บาท แปลว่าถ้ากสกิรไทยสามารถตามเกบ็เงนิคนรดูบตัรเครดติ 100 
บาทได้ กสิกรไทยจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมคือ 1.80 บาทในฐานะธนาคาร

 บัตรเครดิต
 รูดแล้ว ใครได้ค่าธรรมเนียมบ้าง
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ผู้ออกบัตรให้ลูกค้า หลังจาก MasterCard ได้รับเงิน 98.20 บาท จะส่ง
เงินต่อให้ไทยพาณิชย์ 98.09 บาท แปลว่า mastercard จะคิดค่าการเป็น
ตัวกลาง 0.11 บาท

หลังจากไทยพาณิชย์ได้รับเงิน 98.09 บาท จะส่งเงินต่อให้ร้านค้า 
97.76 บาท โดยกินค่าธรรมเนียมไป 0.33 บาท จากการเป็นธนาคารของ
ผู้รับบัตร

โดยสรุปแล้วเงินจะถูกกระจายไปดังนี้

1. ลูกค้าที่จ่ายเงิน          100 บาท

2. ร้านค้าได้รับเงิน        97.76 บาท

3. ธนาคารของลูกค้า       1.80 บาท

4. ธนาคารของร้านค้า      0.33 บาท

5. ตัวกลางในการตัดเงิน   0.11 บาท

ค�าถามตามมาก็คือ ท�าไมธนาคารของผู้ออกบัตรให้ลูกค้า ถึงได้ค่า
ธรรมเนียมเยอะสุด

ธนาคารของลกูค้าได้ค่าธรรมเนยีมมากถงึ 1.80 บาท นีก่เ็ป็นสาเหตุ
ให้ผูอ้อกบตัรเครดติมกีารออกแคมเปญสะสมแต้มแลกของรางวลัได้มากมาย 
บตัรเครดติบางชนดิสามารถให้ cash back เงนิให้ลกูค้ามากถงึ 1 เปอร์เซน็ต์ 
ของยอดได้ เพราะว่าเงินคืนยังน้อยกว่าค่าธรรมเนียมที่เขาได้รับ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารออกบัตรให้ลูกค้ามีต้นทุนในการจัดการมาก
ทีส่ดุ กล่าวคอื ต้องท�าการตลาดจงูใจให้ลกูค้าใช้บตัร ต้องจ้างพนกังานบรกิาร
ลกูค้า (customer service) ต้องออกเงนิให้ลกูค้าโดยให้เครดติไปก่อน แล้ว
ค่อยเรียกเก็บเงินทีหลัง และถ้าหนี้นั้นเป็นหนี้เสีย ก็ต้องจ้างพนักงานมา
ตามเกบ็หนี ้และหารายได้จากดอกเบีย้ของหนีน้ัน้ ดงันัน้ ต้นทนุจงึมากกว่า
ธนาคารของผู้รับบัตรที่มีแค่ต้นทุนในการหาร้านค้าให้ใช้เครื่องรับบัตร
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ทีน่่าสนใจคอื “ตวักลาง” ในการตดัเงนิที่ได้ส่วนแบ่งเพยีง 0.11 บาท 
ดูเหมือนจะได้ค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด แต่ในวงจรนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้เปรียบ
ที่สุด เพราะไม่มีความเสี่ยง และมีต้นทุนในการด�าเนินงานน้อยมาก เพราะ
ไม่ต้องเป็นคนไปหาลูกค้าหรือร้านค้า ทุกๆ ยอดที่รูดเพิ่มขึ้น ไม่ต้องน�าไป
ส�ารองเป็นหนีส้งสยัจะสญู สิง่ทีเ่ป็นต้นทนุส่วนใหญ่จะหมดไปกบัการสร้าง
แบรนด์ให้ทุกคนเชื่อถือ

ท�าไมธนาคารไม่ตัดเงินกันเอง ตัวกลางจ�าเป็นไหม

ตัวกลางเหล่านี้ จริงๆ แล้วก็เริ่มต้นมาจากหลายๆ ธนาคารร่วมกัน
ถือหุ้นองค์กรกลางเพื่อใช้ ในการตัดเงิน ต่อมาบางองค์กรก็แปรผันตัว
เองมาเป็น IPO (Initial Public Offering) ซึ่งก็คือการเสนอขายหุ้นใหม่แก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก กลายมาเป็นบรษิทัให้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ 
ในขณะทีธ่นาคารเป็นหมื่นสถาบนัจากทัว่โลกต้องใช้ตวักลางนี ้และมผีูเ้ล่น
ไม่กีร่ายทีเ่ป็นตวักลางรายใหม่เข้ามาแข่งได้ยากจากการม ีnetwork barrier 
ที่แข็งแกร่ง และต้องอาศัยเวลาในการสร้างความน่าเชื่อถือ

จากข้อมูลที่น่าสนใจคือ ทุกๆ ปีมีคนรูดบัตรเครดิตเป็นแสนล้าน 
รายการ (transaction) และมียอดเงินที่รูดรวมกันหลักร้อยล้านล้านบาท 
ต่อให้ได้เงิน 0.11 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าคูณด้วยยอดเงินที่มากมายขนาดนั้น 
กเ็พยีงพอทีจ่ะท�าให้บรษิทัตวักลางเหล่านีเ้ป็นบรษิทัใหญ่อนัดบัต้นๆ ของโลก

จากการคาดการณ์ว่าในอนาคตเกือบทุกประเทศจะเป็นสังคมไร้
เงินสด บริษัทที่เป็นตัวกลางนี้คงได้ประโยชน์ไม่น้อยจากแนวโน้มนี้เช่นกัน

เขียน ณ วันที่ 13/3/2017
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เรื่องนี้คงเข้ากับสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ เราคง
ได้ยินชื่อเสียงของ Accounting Firm ว่าถ้าจะให้บริษัทดูน่าเชื่อถือ ต้องให้
บริษัท Big4 มาตรวจสอบบัญชี นั่นคือ PWC, EY, KPMG, Deloitte 

แต่รู้ไหมว่าเมื่อประมาณ 15 ปีก่อน Accounting Firm ที่มีชื่อเสียง 
จะมี 5 บริษัท หรือ Big5 แล้วบริษัทที่ 5 นั้นหายไปไหน

บริษัทที่ 5 นั้นคือ Arthur Andersen ซึ่งได้ถูกถอนใบอนุญาตตรวจ
สอบบัญชีไปในคดี Enron เมื่อปี 2002 โดย Arthur Andersen ได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ Enron ในการตกแต่งบัญชี สร้างรายได้และก�าไรปลอม  
อีกทั้งยังปกปิดหนี้สินอีกด้วย

Enron เป็นบริษัทพลังงานสัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1985 
ถือเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ ใหญ่ของสหรัฐฯ ในช่วงนั้น โดยรายได้ 
เพิ่มขึ้น 750 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างปี 1996–2000 โดยมียอดขายถึง 3 ล้าน 
ล้านบาทในปี 2000 โดยเฉลี่ยแล้วเติบโตปีละ 65 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบ
กับตัวเลขเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่โตเพียงแค่สองสามเปอร์เซ็นต์ต่อปี  
จึงถือได้ว่า Enron เป็นบริษัทที่ฮอตสุดๆ ในเวลานั้น และในปี 2001 Enron 
มีรายได้มากที่สุดติดอันดับ 6 ในบริษัทใหญ่ที่สุดของโลก

 การล้มละลายของ Enron
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ธุรกิจส่วนใหญ่ของ Enron ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินพลังงานเอง 
ทั้งโรงไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซ แต่ Enron จะเป็นนายหน้าซื้อขายระหว่างผู้ที่
จะขายพลังงานกับผู้ที่จะซื้อพลังงาน ซึ่งจริงๆ แล้ว Enron ควรจะรายงาน
รายได้เพียงแค่ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย แต่ Enron กลับเลือกที่จะใช้
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ซื้อขายแสดงเป็นรายได้ และใช้วิธีการทางบัญชี
ที่รับรู้รายได้ก่อน แต่จริงๆ ยังไม่มีเงินสดเข้ามา

สดุท้าย เมื่อเรื่องความไม่โปร่งใสเปิดเผยออกมา จงึถกูทางการตรวจ
สอบ และต่อมาบริษัทถูกลดเครดิตลง ท�าให้ไม่มีใครกล้าให้บริษัทกู้เงิน 
บรษิทัจงึขาดสภาพคล่องในการด�าเนนิธรุกจิ และขอยื่นล้มละลายในปลาย
ปี 2001 ซึง่ช่วงต้นปี บรษิทัเพิง่รายงานยอดขายมากทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์ 
การล้มละลายครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาตร์ของสหรัฐฯ และ 
มีพนักงานหลายหมื่นคนต้องตกงาน

จากราคาหุ้น Enron สูงสุดที่ 90.75 เหรียญ กลายเป็น 0.61 เหรียญ
ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย

จะเห็นได้ว่า เวลาผ่านไป เรื่องท�านองนี้ก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่เป็น
ระยะ ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภ ท�าให้คิดได้ว่าธุรกิจไหนก็ตามหาก
มีผู้บริหารที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ว่าผลก�าไรจะดีแค่ไหน แต่เมื่อเอาตัวเลขนั้น 
มาคูณกับ 0 ผลลัพธ์ก็คือ 0

เขียน ณ วันที่ 13/3/2017
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