
ความเสีย่งของการกา้วไปขา้งหนา้ กบัความเสีย่ง

ของการอยู่กับที่

ช่วงต้นเดือนต่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีข่าวซึ่งสร้าง
ความฮือฮาส�าหรับผู้อยู่ในวงการโทรคมนาคมอย่างมาก เมื่อมีการ
เปิดเผยออกมาว่า กลุ่มธุรกิจ Softbank ของญี่ปุ่น ได้เข้าไปซื้อ 70% 
ของหุ้น Sprint ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการมือถือล�าดับสามของสหรัฐฯ 
ทัง้นี ้Softbank ต้องจ่ายเงนิถงึ 20,000 ล้านเหรยีญ (ประมาณหกแสน
ล้านบาทเศษ) เพื่อการนี้ สื่อมวลชนในสหรัฐฯ ประเมินการเข้าซื้อหุ้น
ครั้งนี้ว่า เป็นความเสี่ยงสูงสุดของ Softbank New York Times ถึง
กับพาดหัวรายงานข่าวเรื่องนี้ว่า Deal to Buy Sprint Is SoftBank’s 
Biggest Gamble (การเข้าซือ้หุน้ Sprint นบัเป็นการเส่ียงโชคครัง้ใหญ่
ที่สุดของ Softbank) 

นั่นอาจจะเป็นครั้งแรกๆ ที่คนไทยได้ยินชื่อของ Softbank 
บริษัทโทรคมนาคมอันดับสามของญี่ปุ่น รวมทังได้ยินชื่อของ Son 
Masayoshi ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของกลุ่ม Softbank Son Masayoshi 
ให้ความเห็นในอีกแง่มุมหนึ่ง ต่อสาเหตุของการเข้าไปซื้อหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวว่า

“ในการท้าทายสิง่ใหม่ๆ นัน้ย่อมมคีวามเสีย่งเป็นธรรมดา ใน
คราวที่ (ผม) เข้าซื้อ Vodafone ก็มีความเสี่ยงอยู่ในคราวนี้ การที่เรา
รุกออกไปท่ีอเมริกา ความเสี่ยงก็ย่ิงมีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพราะขนาดของ
ตลาดใหญ่กว่าญีปุ่น่มาก  วฒันธรรมกแ็ตกต่างออกไป แต่ในปัจจบุนั
ญี่ปุ่นก็มีปัญหาที่ (พ่อแม่) มีลูกน้อยลง ดังนั้น เมื่อมองในแง่ของ
ศักยภาพการบริหารแล้ว การอยู่เฉยๆ อาจมีความเสี่ยงมากกว่า  
กล่าวคอื การท่ีเราไม่ยอมท้าทายสิง่ใหม่ กลบัจะกลายเป็นความเสีย่ง
ที่ใหญ่โตก็ได้ ด้วยความคิดเช่นน้ีแหละ ท่ีเราตัดสินเข้าซื้อ (บริษัท 
มือถือของสหรัฐฯ Sprint)”

ผศ.ประยูร	เชี่ยววัฒนา

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Son Masayoshi: จากนกัธรุกจิเชือ้สายเกาหลี

รุ่นที่สาม

孫 正義  (Son Masayoshi 1957) เป็นชาวเกาหลีรุ่นที่สาม
ที่เกิดในญี่ปุ่น (ต่อมาในปี 1990 เขาได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น) Son เดิน
ทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐฯ ในยามที่เขามีอายุเพียง 16 ปี มีเกร็ดเล่า 
กันว่า ก่อนเดินทางไปสหรัฐฯ Son พยายามขอเข้าพบกับ Fujita Den 
ซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้ก่อต้ัง McDonald Japan ที่บริษัท แม้เขาจะถูก
ปฏเิสธการเข้าพบหลายครัง้ แต่ด้วยความเพยีรพยายาม ในทีส่ดุกไ็ด้
เข้าพบ Son บอกกับ Fujita ว่าเขาจะเดินทางไปศึกษาที่สหรัฐฯ และ
ถามว่าควรจะศึกษาด้านไหน เขาได้รับค�าแนะน�าให้ไปศึกษาด้าน
คอมพิวเตอร์ (ขณะนั้นเป็นปี 1973) 

Son เข้าศกึษาที ่University of California, Berkeley และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
ในระหว่างศึกษาอยู่นั้นในปี 1979 เขาได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์แปล
ภาษาอัตโนมติั ซึง่เขาได้จดสิทธบิตัรเอาไว้ ต่อมาเขาขายแนวคดินีใ้ห้
กับบริษัท Sharp เป็นเงิน 100 ล้านเยนและ Sharp น�าไปพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์ PDA แบบพกพา (Personal Digital Assistant หรอื Palm-
top computer) ในเวลาต่อมา

หลังจบการศึกษา Son เดินทางกลับญี่ปุ่นและก่อตั้งบริษัท 
Softbank ขึ้นในเมือง Fukuoka บนเกาะ Kyushu กิจการของเขาเริ่ม
จากการจดัจ�าหน่าย PC และ Software ซึง่มกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็
ตามอุปสงค์ของคอมพิวเตอร์ที่พุ่งขึ้นในช่วงนั้น ต่อมาเขาขยายตัว
เข้าไปในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง เช่น การร่วมลงทนุใน Yahoo! Japan การ
ร่วมลงทนุใน Alibaba ซึง่เป็นธรุกิจค้าปลีกออนไลน์ของจนี การลงทนุ
เหล่านี้สร้างผลก�าไรมากมายให้กับ Softbank และตัวของ Son เอง

16 TPA news

แกะรอยญี่ปุ่น

แ
ก
ะร
อ
ย
ญ

ี่ป
ุ่น

No. 195 ●  March 2013

Son Masayoshi: จากชาวเกาหลรุ่ีนท่ีสาม

ในญีปุ่น่ ผงาดขึน้เป็นเศรษฐอีนัดบัสอง

ของประเทศ

Son Masayoshi
ผูว้าดหวงัจะสร้างกลุม่โทรศพัท์มอืถอื

ใหญ่ทีส่ดุของโลก



ก้าวกระโดดส�าคัญที่ได้รับการจับตามองของ Son ก็คือ เมื่อ
เขาเข้าไปซื้อกิจการของ Vodafone Japan ในปี 2006 ในขณะที่เขา
แทบไม่มปีระสบการณ์ในธรุกจิด้านนีม้าก่อนเลย Softbank ใช้เงนิไป
ประมาณ 15,000 ล้านเหรียญเพื่อซื้อกิจการของบริษัทดังกล่าวและ
กลายมาเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมล�าดับที่สาม ซึ่งมีขนาดเล็กสุด
และอ่อนแอทีส่ดุ อย่างไรก็ตาม Son ได้ให้สมัภาษณ์ถึงเป้าหมายการ
เข้าซือ้กจิการคร้ังน้ีว่า Softbank จะขยายตวัจนสามารถแซงหน้า NTT 
Docomo ยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจโทรคมนาคมของญี่ปุ่นให้ได้ใน
เวลา 10 ปี มีนักวิเคราะห์จ�านวนมาก ที่เห็นว่าหนี้จ�านวนมหาศาลที่ 
Softbank ต้องแบกเพื่อเข้าไปซื้อกิจการของ Vodaphone Japan 
และการเข้าไปแข่งในตลาดโทรศัพท์มือถือซึ่ง Softbank ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน จะเป็นจุดเริ่มต้นน�าไปสู่จุดจบของบริษัทนี้ 
อย่างไรกต็าม Son กพ็สิจูน์ให้นักวเิคราะห์เหล่าน้ีเหน็ว่า เขาสามารถ
ขับเคลื่อน Softbank ให้เติบโตในธุรกิจโทรคมนาคมได้

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีจะแซงขึ้นหน้า NTT Do-
como ภายใน 10 ปี ตามที่ Son เคยประกาศไว้ การเข้าซื้อหุ้น 70% 
ของ Sprint คือก้าวส�าคัญหนึ่ง Son ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อเขาประกาศ
ที่จะแซงหน้า NTT-Docomo ในปี 2006 นั่น “ทุกคนต่างหัวเราะเยาะ
ผม” แต่เสียงหัวเราะเหล่านี้ ดูจะเงียบเสียงลง เพราะหากการเข้าซื้อ
หุ้นของบริษัทโทรคมนาคมสหรัฐฯ ครั้งนี้ประสบความส�าเร็จตามที่ 
Son มุง่หวงั รายได้จากการประกอบการด้านโทรคมนาคมของทัง้กลุม่
จะมีค่าสูงถึง 81,000 ล้านเหรียญ ซึ่งจะมีมูลค่าเกือบสองเท่าของ 
DoCoMo ซึ่งมีมูลค่าที่ 54,000 ล้านเหรียญ

นักประกอบการ? นักเสี่ยงโชค? หรือคนใจบุญ 

(philanthropist)

จากภมูหิลงัของ Son ซึง่เกิดในครอบครวัทีย่ากจนและอยูใ่น
สภาวะกดดันเพราะเป็นชาวเกาหลีในสังคมของญี่ปุ่น การจะเข้าใจ
บุคลิกของ Son ในมิติเดียวแคบๆ คงท�าได้ยาก Son เองประกาศว่า 
เขาจะสร้างธุรกิจโทรศัพท์มือถือของเขาให้ใหญ่เป็นล�าดับหนึ่งของ
โลกและเขาจะท�าให้ส�าเร็จได้ภายในช่วงอายุขัยของเขา นั่นคงเป็น
ความพยายามท่ีจะสถาปนาตัวตนของเขาให้เป็นที่ยอมรับอย่าง
ชัดเจนในสังคมญี่ปุ่น มีการประเมินว่า Son เป็นบุคคลร�่ารวยเป็น

อันดับสองของญี่ปุ่น โดยมีสินทรัพย์ทั้งหมด 8,100 ล้านเหรียญ  
ในอีกด้าน มีคนมองเขาไปในอีกแง่มุมหนึ่ง Hong Liang Lu 

ซึง่เป็นทัง้เพือ่นเก่าและพนัธมติรทางธรุกจิมอง Son ว่าเป็น “นกัเสีย่ง
โชคที่มีความฝัน” “a gambler with a dream” มีนักวิเคราะห์ไม่น้อย
ที่มองว่าเขาเป็นนักเสี่ยงโชคที่พร้อมจะหาก�าไรจากการลงทุนใหม่ๆ 
โดยไม่พยายามสร้างความมัน่คงของธรุกจิอย่างแท้จรงิ อย่างไรกต็าม 
จนถึงวันนี้ Son ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า “การเสี่ยงโชค” ของเขาที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่ประสบความส�าเรจ็ แม้ว่าเขาจะขาดทนุไม่น้อย จากสภาพ
ที่ธุรกิจ dot com มีปัญหาฟองสบู่แตก 

ภายหลังเกิดโศกนาฏกรรมจากสึนามิ ที่เข้าถล่มภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งยังความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรพัย์สินของชาวญีปุ่น่ทีอ่าศัยอยู่บรเิวณนัน้อย่างใหญ่หลวง Son ได้
ประกาศบริจาคเงินส่วนตัวของเขาจ�านวน 10,000 เยน เพื่อช่วย
บรรเทาทกุข์ภยัของผู้ทีป่ระสบภยัธรรมชาติดังกล่าว นอกจากนัน้ เขา
ยังประกาศบรจิาครายได้ทัง้หมดทีเ่ขาพงึได้ในฐานะผูบ้รหิารของกลุม่ 
Softbank ตัง้แต่ปี 2011 จนกระทัง่เขาเกษยีณ ให้เป็นกองทนุเพือ่ช่วย
เหลือสนับสนุนเด็กๆ ที่สูญเสียพ่อแม่จากภัยธรรมชาติครั้งนั้น

คมความคิดของ Son Masayoshi

เพื่อให้เข้าใจบุคลิกชอง Son Masayoshi เพิ่มขึ้น ผู้เขียนจึง
ขอน�าแนวคิดบางส่วนมาลงเผยแพร่ต่อไปนี้

การเข้ามาท้าทายแข่งขันในธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ
ภายนอก (ทีไ่ม่มปีระสบการณ์) นัน้ ย่อมมคีวามยากล�าบากมหาศาล 
แต่ว่าส�าหรับตัวผมแล้ว การที่เราจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรค 
ดังกล่าว นับเป็นหนทางยืนยันว่าเรายังมีชีวิตอยู่นั่นเอง 

แม้แต่ความเหน็ของพนกังานทีเ่ข้าใหม่กต็าม หากเป็นความ
เหน็ทีถู่กต้องก็ต้องได้รบัการยอมรบัจากทีป่ระชมุ หากเราไม่สามารถ
ท�าให้บริษัทมีคุณลักษณะเช่นนั้น บริษัทก็ไม่สามารถเติบโตได้

สิ่งที่ผู้น�าต้องมีอยู่สามประการ ได้แก่ “คุณธรรม วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์” หากผู้น�าขาดคุณสมบัติสามประการข้างต้น ก็ไม่ควร
ก้าวตามผู้น�าเช่นนั้น นี่คือส่ิงที่ผมอยากบอกกล่าวกับพวกคุณที่เป็น
นกัศกึษา หรอืพนกังานทีท่�างานอยู ่แน่นอน นกัการเมอืง หรอืผูบ้รหิาร
ก็พึงต้องท�าเช่นนั้น 

หากโอกาสชนะอยู่ที่ 70% ผมก็พร้อมที่จะลุยสู้
ชื่อที่คุณพ่อตั้งให้ผมนั้นคือ Masayosh (正義)

(หมายความว่าถูกต้องชอบธรรม)
ตลอดเวลาที่ผมใช้ชีวิตอยู่กับชื่อนี้

มันดูเหมือนเป็นแก่นสารแห่งชีวิตผม ที่ผมต้องไม่ทรยศบิดเบี้ยวไป
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