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ค�ำน�ำ

5 กรกฎาคม 2018

จุดสุดทาย ไมส�าคัญเทา “ระหวางทาง”

หนังสือ ลงทุนแมน ไดเดินทางมาถึงเลมที่ 5 แลว

ถ้าถามวาวันแรกที่ “ลงทุนแมน” เริ่มจัดพิมพหนังสือ ได้เตรียมตัวไว้วาจะออก
มาหลายเลมหรือไม

ค�าตอบคือ ไมไดคิดมากอน

ในโลกนี้ บางทีเราก็ไมตองการวางแผน…

ขอแคเริม่ลงมอืท�า แลวดผูลทีเ่กดิขึน้ ก็อาจจะดกีวาการวางแผนอยางด ีแตไม
ไดท�าอะไรเลย

และถาถามวาในอนาคตจะเปนอยางไร

ทุกคนก็คงไมมีใครคาดเดาไดถูกตองแมนย�า แมแตเรื่องของชีวิตตนเอง

ในวนัขางหนา เราอาจจะมชีวีติทีด่ข้ึีน หรอืแยลงกวาปัจจบุนั ซึง่เปนไปไดหลาย
ทาง ขึ้นอยูกับหลายปัจจัย
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อยางไรก็ตาม เรื่องนี้เปนเรื่องปกติของทุกคน

ในทามกลางทีค่นชอบคิดวา จดุสุดทายจะเปนอยางไร และวางแผนใหไปถงึ
จุดสุดท าย แต “ลงทุนแมน” กลับคิดวาสิ่งที่ส�าคัญกวาจุดสุดทายก็คือ 
“ระหวางทาง”

ระหวางทางการด�าเนนิชวีติของเรา เราไดท�าอะไรไปบาง เราไดเรยีนรูอะไรบาง 
ประสบการณที่เกิดขึ้นไมวาดีและราย นั่นถือเปนสิ่งที่พิเศษสุด

ในโลกนี้ที่เกิดมาแลว 4,500 ลานปี มนุษย เปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถ
ตระหนักรูกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ซ่ึงเราควรจะตระหนักไดเชนกันวาเราโชคดี
มากแคไหน

“ลงทุนแม น” ขอเปนอีกหนึ่งชองทางที่จะท�าใหผูอานไดตระหนักรู ในเรื่อง
น่าสนใจรอบตัวของโลกใบนี้

ขอขอบคณุผูอานทกุทานทีส่นบัสนนุ และตดิตามกนัมาจนท�าใหตอนน้ี หนังสอื
ลงทุนแมนไดจัดท�าออกมา 5 เลมแลว

ส�าหรับในเพจ Facebook “ลงทุนแมน” ไดมีผูติดตามมากขึ้นเรื่อยมา จนครบ 
670,000 คน ซึ่งก็เปนตัวเลขที่ไมไดถูกวางแผนไวเชนกัน

การวางแผนอาจจะเป็นสิ่งที่ดี

แตสุดท้าย ไมวาเราจะวางแผนมาอยางไร เป้าหมายเราจะไปจุดไหน

จุดสุดท้าย ก็คงไมส�าคัญเทา “ระหวางทาง”...

ลงทุนแมน
Facebook : ลงทุนแมน
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โมโตโรลำ หำยไปไหน

รู้ไหมวาโทรศัพทมือถือเครื่องแรกของโลก

เป็นของโมโตโรลา

แตตอนนี้ดูเหมือนเราจะไมได้สนใจเรื่องนี้เทาไรแล้ว

ถาถามวาในวันๆ หนึ่ง สายตาเราจับจองสิ่งใดมากที่สุด

สิ่งที่น่าจะติดอันดับเปนล�าดับตนๆ ก็คือ โทรศัพทมือถือ

ขนาดเครื่องที่เล็กลงจนเหมาะกับการพกพา

หนาจอที่ใหญขึ้น คมชัด

กลองที่มีคุณภาพดีขึ้น จนหลายๆ คนแทบไมตองพกกลองกันแลว

ความเร็วในการประมวลผลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 

แตทุกอยางยอมมีครั้งแรก...

โทรศัพทมือถือก็เชนกัน
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โทรศพัทมอืถอืเครื่องแรกทีมี่การวางจ�าหน่ายอยางเปนทางการของโลกคอื ยีห่อ 
Motorola รุน DynaTAC 8000x

ถูกผลิตขึ้น เมื่อปี 1983 หรือ เมื่อ 34 ปีที่แลว โดย มารติน คูเปอร (Martin 
Cooper) นักประดิษฐจากบริษัท Motorola

คุณสมบัติ Motorola DynaTAC 8000X

• ขนาดเครื่องยาว 25 เซนติเมตร น�้าหนักประมาณ 1.1 กิโลกรัม

• ใชเวลาชารจแบตใหเต็มประมาณ 10 ชั่วโมง

• ใชคุยโทรศัพทไดตอเนื่อง 30 นาที

• ราคาที่วางจ�าหน่าย 3,995 ดอลลาร (ปี 1984) และหากปรับดวย
อัตราเงินเฟ้อใหเปนมูลคาในปัจจุบัน จะเทากับประมาณ 9,209 
ดอลลาร หรือ 313,106 บาท

จากราคาทีส่งูนัน้ สงผลใหเมื่อ DynaTAC 8000X เปิดตวัออกมาและวางจ�าหน่าย
ไมไดเปนที่แพรหลายในการใชงานมากนัก

หลายๆ คนอาจตกใจกับราคาโทรศัพทเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได แต ณ ปี 
1983 นี่คือหนึ่งในสิ่งประดิษฐที่ล�้าสมัยที่สุดในโลก

และถือเปนจุดก�าเนิดของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ ที่ยังสงผลตอคนทั้งโลกในทุก
วันนี้

ประวัติ Motorola

Motorola กอตั้งในปี 1928 ในชื่อ Galvin Manufacturing Corporation โดย
สองพี่นอง Paul และ Joseph E. Galvin และเปลี่ยนชื่อมาเปน Motorola ใน
ปี 1947 ซึ่งชื่อ Motorola นั้น มาจากชื่อสินคาตัวหนึ่งของบริษัทฯ คือวิทยุใน
รถยนต ซึ่งไดรับความนิยมอยางสูง จนถูกน�ามาเปนชื่อบริษัทฯ ในภายหลัง
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โดย Motorola น้ัน เคยมีธุรกิจตางๆ มากมาย สวนใหญแลวเกีย่วกับดานอปุกรณ
วิทยุสื่อสาร อุปกรณรับสัญญาณ รวมถึงดานวงจรตางๆ แตที่พวกเราคุนและ
รูจักดีคือ โทรศัพทมือถือ

ในปี 2008 บอรดบริหารของ Motorola ไดตัดสินใจแยกบริษัทฯ ออกเปน 2 
บริษัท หลังจากท่ีประสบปัญหาขาดทุนมาหลายปี และแยกส�าเร็จในปี 2011 
คือ Motorola Mobility ที่แยกธุรกิจโทรศัพทมือถือและอุปกรณเคเบิลทีวีออก
มา และ Motorola Solutions ที่ประกอบกิจการอุปกรณสื่อสารอื่นๆ ที่มีอยูเดิม

ในปี 2012 Google ก็ไดเขามาซื้อกิจการ Motorola Mobility ไปดวยราคา
ประมาณ 12,500 ลานดอลลาร และ Google ไดขายธุรกิจเซ็ตท็อปบ็อกซออก
ไปให Arris Group ดวยราคาประมาณ 2,350 ลานดอลลาร

ตอมาในปี 2014 Lenovo บริษัทคอมพิวเตอรยักษใหญของจีนก็ไดเขาซื้อ 
Motorola Mobility ไปดวยราคาประมาณ 3,000 ลานดอลลาร ซึ่ง Google ก็
ยังไมถือวาขาดทุนมากนัก เพราะยังถือครองทรัพยสินทางปัญญา สิทธิบัตร
สวนใหญของ Motorola เอาไวอยู รวมถึงฝ่ายงานดานวิจัยของ Motorola เดิม
อยูดวย

ซึ่งในปัจจุบัน ก็คงพูดไดวาแบรนด Motorola ยังมีชีวิตอยู เพียงแตวาอาจจะ
ไมใช Motorola คนเดิมที่เราเคยรูจัก เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของ Lenovo 
ไปเรียบรอยแลว

Motorola อาจจะเปนผูคิดคนโทรศัพทมือถือไดเปนเจาแรก แตในธุรกิจดาน
เทคโนโลยี ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนท�าใหเราคิดไดวา

การเป็น First Mover ก็อาจจะไมได้ท�าให้เราเป็นที่หนึ่งในวงการได้อยางถาวร

เชน การสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อคเครื่อง หรือกลองคูที่เปนสิ่งใหมเมื่อ
ไมกีปี่ทีผ่านมา แต ณ วนัน้ี กเ็ร่ิมกลายเปนเร่ืองธรรมดาไปแลวส�าหรบัโทรศพัท
มือถือ
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แล้วตอนนี้ธุรกิจที่เราก�าลังท�าอยูก�าลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วบ้างไหม?

อะไรที่เราดูเหมือนจะเป็นผู้น�าในวันนี้ อยาชะลาใจ

หากวันไหนเราประมาท ก็อาจจะมีชะตากรรมเหมือนโมโตโรลา...

เขียน ณ วันที่ 23/11/2560
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บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
รำยได้เท่ำไร

สมัยกอน ถ้านึกถึงคุณเนวิน ชิดชอบ

หลายคนคงนึกถึงภาพนักการเมืองไทยคนหนึ่ง

แตค�าถามเดียวกันตอนนี้ ค�าตอบที่ได้

หลายคนคงนึกถึงสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด

ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นน�าแหงหนึ่งของไทย

วนันี ้“ลงทนุแมน” จะเลาให้ฟังวา สโมสรนีก้�าเนดิมาอยางไร และมรีายได้เทาไร

บุรีรัมย ยูไนเต็ด กอตั้งสโมสรในปี 2513 เดิมชื่อ “สโมสรฟุตบอล
การไฟฟ้าสวนภูมิภาค” โดยที่ชวงแรกของการกอตั้งนั้นมีเป้าหมายเพื่อให
พนักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคไดออกก�าลังกาย และสรางความสามัคคีกัน
มากกวา

ในปี 2535 สโมสรไดเขารวมการแขงขันอยางเปนทางการเปนคร้ังแรกในฟตุบอล
ชิงถวยพระราชทาน ประเภท ง. โดยใชเวลาเพียง 7 ฤดูกาล ไดเลื่อนมาเลน
ใน ดิวิชั่น 1 จนในฤดูกาล 2547 สโมสรไดรองแชมป์ดิวิชั่น 1 ท�าใหไดมาเลน
ในไทยแลนดพรีเมียรลีก ในฐานะที่เปนลีกสูงสุดเปนครั้งแรกในฤดูกาลถัดมา
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ในปี 2552 คุณเนวิน มีความตั้งใจจะซื้อสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียรลีก ให
ยายไปเลนในจังหวัดบุรีรัมย โดยมีการเจรจากันหลายทีม แตสุดทายมาจบที่
การซือ้ขายหุนของสโมสรฟตุบอลการไฟฟ้าสวนภมูภิาค และเปลีย่นชื่อมาเปน 
“บุรีรัมย พีอีเอ” จนสุดทายรวมกับทีมบุรีรัมย เอฟซี เปน “บุรีรัมย ยูไนเต็ด” 
ในฤดูกาล 2555

สนามฟุตบอลของบุรีรัมยชื่อ i-Mobile Stadium มีความจุ 32,600 ที่นั่ง สราง
ดวยงบประมาณกวา 500 ลานบาท โดยเปนเงินสนับสนุนของ i-Mobile และ
บางสวนของคุณเนวิน ซึ่งเปนสนามฟุตบอลในระดับ FIFA ที่ใชเวลากอสราง
นอยที่สุดในโลกคือ 256 วัน

อยางไรกต็าม สโมสรเตรยีมเปลีย่นช่ือสนามเปนช่ือ “ชาง สเตเดยีม” หลงัจาก
ทีก่ลุมสามารถ ยอมรับวา โทรศพัทมอืถือ i-Mobile ประสบปัญหาภาวะขาดทนุ
อยางหนัก จึงตัดสินใจปิดฉาก Brand i-Mobile ไป

ทั้งนี้รายไดของสโมสรฟุตบอลมาจากหลายสวน ทั้งคาตั๋วเขาชม ขายของที่
ระลึก เงินรางวัล ก�าไรจากการขายนักเตะ และสวนแบงจากคาลิขสิทธิ์การ
ถายทอดสดฟุตบอล

รายไดของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด

•  ปี 2557 รายได 456 ลานบาท

•  ปี 2558 รายได 585 ลานบาท

•  ปี 2559 รายได 805 ลานบาท

ในฤดกูาลท่ีแลว สโมสรบรุรีมัย ยไูนเตด็ มรีายไดจากการขายบตัร 19 ลานบาท 
และของที่ระลึกกวา 44 ลานบาท สูงสุดเปนล�าดับ 1 โดยมีรายไดจากการขาย
บัตรนัดละ 558,000 บาท และของที่ระลึกนัดละ 1.3 ลานบาท
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โดยในฤดูกาล 2559 บุรีรัมย ยูไนเต็ด เคยท�าสถิติเปิดขายเสื้อวันแรกไดถึง 
19,500 ตัว แตสถิตินี้ ไดถูกท�าลายลงในฤดูกาลถัดมา หลังจากที่สโมสรเปิด
ขายเสื้อ โดยท�าสถิติเปิดขายเสื้อวันแรกไดถึง 34,722 ตัว

ความส�าเร็จของสโมสรในชวงทีผ่านมา ทีส่ามารถกวาดแชมป์ไปไดหลายรายการ 
น่าจะเปนเหตุผลส�าคัญที่ท�าใหแฟนบอลของทีมเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดด ซึ่ง
สงผลตอเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมยพอสมควร โดยเฉพาะในดานของการ
ทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย

•  ปี 2552 จ�านวนนักทองเที่ยว 8 แสนคน ขณะที่ปี 2559 อยูที่ 1.4 
ลานคน

•  ปี 2552 รายไดจากการทองเทีย่ว 808 ลานบาท ขณะท่ีปี 2559 อยูที่ 
2,347 ลานบาท

•  ปี 2552 ทาอากาศยานบรุรีมัย มจี�านวนผูโดยสารมาใชบรกิารทัง้หมด 
7,181 คน ขณะที่ปี 2559 อยูที่ 197,988 คน

ด้วยความนิยมชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลและฐานแฟนบอลของบุรีรัมยที่เพิ่มขึ้น
ในชวงที่ผานมา ท�าให้ตอนนี้ “ลงทุนแมน” เชื่อวา บุรีรัมยน่าจะเปลี่ยนจากใน
อดีตที่เป็นแค “เมืองผาน” กลายมาเป็น “เมืองพัก” โดยมี “สโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย ยูไนเต็ด” เป็นแมเหล็กไปซะแล้ว…

เขียน ณ วันที่ 23/11/2560
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สเวนเซ่นส์ ตื่นแล้ว

ใครจะไปคิดวาร้านไอศกรีมที่เป็นแฟรนไชสอเมริกา

จะยอมมาขายน�้าแข็งไส สไตลเกาหลี

แตก็ต้องท�า...

นี่คือตัวอยางที่ดีของการปรับตัวทางธุรกิจ

เรื่องนี้มีอะไรบางอยางให้เราเรียนรู้

ทกุคนคงรูดวีา After You ก�าลังครอบครองตลาดน�า้แข็งไสของประเทศไทย 
ซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไมนานนี้

กระแสความแรงของน�้าแข็งไสสไตลเกาหลี หรือที่เรียกกันวา “บิงซู” ท�าให 
After You มีรายไดที่เติบโตถึงขนาดเอาเขาตลาดหลักทรัพยได

ความนิยมของราน After You สงผลตอนักลงทุนในตลาดหุนดวย ท�าใหบริษัท
นี้มีมูลคา 10,000 ลานบาท ทั้งที่มีสาขาเพียง 24 สาขา

รู้หรือไมวา After You 1 ถ้วย ราคา 200 กวาบาท ต้นทุนสินค้าจริงๆ อยูที่ 32% 
ที่เหลือเป็นคาใช้จายอื่น เชน คาเชา คาพนักงาน 47% ตกเป็นก�าไรสุทธิ 21%
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รายไดของ After You ยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได 
517 ลานบาท แตก็คงเทียบไมไดเลยกับมูลคาหุนที่ตลาดใหมากถึง 10,000 
ลานบาท

แตแล้วมาวันนี้ ยักษที่เคยหลับมานานชื่อ สเวนเซนส ก็ได้ตื่นขึ้นมา...

สเวนเซนสไดลองน�าน�้าแข็งไสมาทดลองตลาด เพราะทนไมไหวแลวที่ถูกแยง
ตลาดไป

สเวนเซนสเปนแบรนดที่บริษัทไมเนอรฯ ขอแฟรนไชสมาจากอเมริกา

เรามาดูรายไดของสเวนเซนสกัน

•  ปี 2557 รายได 4,043 ลานบาท

•  ปี 2558 รายได 3,956 ลานบาท

•  ปี 2559 รายได 3,896 ลานบาท

รายได้ของสเวนเซนสไมเติบโตขึ้นเลย...

นอกจากเหตุผลเรื่องเศรษฐกิจแลว ก็คงเปนขนมหวานใหมๆ โดยเฉพาะบิงซู 
มาแยงตลาดสเวนเซนสไป

กอนหนานี้ หลายคนคงคิดวา after you ไมมีคูแขง ตลาดนี้ยังมีชองวางใหโต
ไดอีกมาก

เรื่องนี้ท�าใหคิดถึงเรื่อง Instagram กับ Snapchat…

กอนหนานี้ Snapchat เปนแอปแชทใหมที่นิยมกันมากในหมูวัยรุนอเมริกัน 
เพราะมีโหมด Stories ที่โพสต จะหายไปเองใน 24 ชั่วโมง

Facebook ขอซื้อบริษัท Snapchat แตเจาของ Snapchat ไมยอมขายบริษัท 
เพราะคิดวาตัวเองมีดี คนอื่นเลียนแบบไมได
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แตเรื่องไมไดเปนแบบนั้น Facebook จึงน�าเอาโหมด Stories น้ีไปใสใน 
Instagram เสียเอง ไมได ใสในแอปเดียว ยังเอาโหมดนี้ ไปใสในทุกแอปท่ี 
Facebook เปนเจาของ ทั้ง Facebook Messenger WhatsApp

ผลปรากฏวา เวลาผานไปไมนาน

ตอนนีจ้�านวนคนที่ใช Stories แคใน Instagram กม็ากกวาใน Snapchat แลว...

สเวนเซนสตอนนี้มี 300 สาขา After You มี 24 สาขา (ใหญกวา 12.5 เทา)

สเวนเซนสตอนนี้มียอดขาย 3,900 ลานบาท After You มียอดขาย 600 ลาน
บาท (ใหญกวา 6.5 เทา)

อานมาถึงตรงนี้แลวผูถือหุน After You คงกลัว รีบขายหุน

จริงๆ แลว มันไมไดงายแบบนั้น เหตุผลเพราะน�้าแข็งไส มันคนละเรื่องกับ
แอปแชท

เรื่องนี้ตองติดตามดูกันตอไป

ถาของสเวนเซนสอรอยจริง สเวนเซนสก็คงขายน�้าแข็งไสไดไมนอย ไมแพ 
After You

เหมอืนกับที่ เดอะ พิซซา คอมปะน ีของไมเนอรฯ เคยใชเครือขายรานที่ตัวเอง
มีอยูมาแยงตลาด พิซซาฮัท ไป

แตตองยอมรบัวา ตอนนีทุ้กคนตดิใจรสชาตขิอง After You ถาสเวนเซนสท�าได
ไมอรอยเทา คนก็น่าจะยังไมเปลี่ยนใจ

สิ่งที่ผู้ถือหุ้น After You ควรจะรีบท�ามากที่สุดตอนนี้ ไมใชเป็นการขายหุ้น

แตเป็นการไปลองชิมบิงซูของร้านสเวนเซนส...

เขียน ณ วันที่ 23/11/2560



ลงทุนแมน 5.0  19

แบร์ กริลส์  
ชำยผู้กินฉี่ตัวเอง

“โอ้…แมสาวน้อย”

หลายคนคงคุนเคยกับประโยคสุดคลาสสิกนี้

ในสารคดี MAN vs. WILD ของนายแบร กริลส (Bear Grylls) ที่ โนส อุดม 
น�ามาพูดถึงในเดี่ยวไมโครโฟนกันเปนอยางดี

แตรูกันหรือไมวา กวาจะมาเปนแบร กริลส บุคคลที่ประสบความส�าเร็จ มีชื่อ
เสียงอยางทุกวันนี้ เขาเคยเกือบพิการมากอน ชีวิตการเดินป่าในสารคดีที่วา
ผจญภัยแลว ชีวิตในความเปนจริงของเขา ก็มีเร่ืองราวใหศึกษา น่าสนใจไม
นอยเชนกัน

นายแบร กริลส เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ปี 1974 ที่โดนาดี เมืองเคาทตี้ ดาวน 
ไอรแลนดเหนือ สหราชอาณาจักร

ตั้งแตยังเด็ก แบร กริลส ไดฉายแววความเปนนักผจญภัยผานการท�ากิจกรรม
ตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน การลองเรือ ปีนเขา กระโดดรม และการฝกฝน
คาราเตจนถึงขั้นสายด�า
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จนกระทั่งในปี 1994 เมื่อแบร อายุได 20 ปี เขาก็ไดผานบททดสอบเปนทหาร
หน่วยรบพเิศษของกองทพัอังกฤษ (Special Air Service หรอื SAS) ทีม่ผีูสมคัร
กวา 100 ราย คัดเลือกจนเหลือเพียง 6 รายเทานั้น

เมื่ออานมาถงึตรงน้ี ชวิีตของแบร กรลิส กน็บัวาก�าลงัไปไดสวยเลยทเีดยีว แต
อยางไรก็ตาม สิ่งไมคาดฝันก็ไดเกิดขึ้นในปี 1996 ขณะที่ท�าภารกิจกระโดดรม
ที่ประเทศแซมเบีย เขาไดประสบอุบัติเหตุ เชือกรมชูชีพขาด ตกจากความสูง 
16,000 ฟุต หรือประมาณ 4,900 เมตร ท�าใหเขาบาดเจ็บสาหัส เกือบเปน
อัมพาตไปตลอดชีวิต เพราะกระดูกสันหลังหัก และเคลื่อนไป 3 ขอ

เหตุการณนี้ท�าใหเขาตองพักรักษาตัวไปแรมปี และถูกปลดประจ�าการในเวลา
ตอมา

โดยเขาไดเขยีนบทความใหกบัหนังสอืพิมพ เทเลกราฟ เม่ือปี 2013 กบัเหตกุารณ
นี้เอาไววา 

“นีคื่อชวงเวลาทีม่ดืมนทีส่ดุในชีวติผม ผมตองใหครอบครวัและเพื่อนพองคอย
ดูแล รางกายของผมคอยๆ ดีขึ้น ณ ตอนนั้น

ผมไดเรียนรูวา บางครั้งมันตองมีอะไรแรงๆ มาเกิดขึ้นกับชีวิตคุณสักครั้ง เพื่อ
ที่จะท�าใหคุณตระหนักไดวา อะไรคือสิ่งที่มีคุณคาที่สุดในชีวิตคุณจริงๆ 

และผมออกจากโรงพยาบาลด้วยใจที่ลุกโชนอีกครั้ง...”

18 เดือนตอมา...

วันที่ 16 พฤษภาคม ปี 1998 แบร กริลส ก็ไดเติมเต็มความฝันในวัยเด็ก ท�า
สถิติ กินเนสส เวิลด เรคคอรดส ปีนยอดเขาเอเวอเรสตดวยวัยเพียง 23 ปี
เศษ กลายเปนชาวสหราชอาณาจักรที่อายุนอยที่สุดคนแรก ที่พิชิตยอดเขานี้
ไดส�าเร็จ
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การเงินการลงทุน - ทั่วไป


