
5เฟยเทียนเย่เสียง

วันท่ีหน่ึงเดอืนกันยายน เหวินเทยีนเหอขึน้ด�ารงต�าแหน่งซอีโีอวนัแรก...

บริษัทก็ล้มละลาย

เรื่องราวท้ังหมดควรเร่ิมต้นเมื่อสามชั่วโมงครึ่งท่ีแล้ว เทียนเหอไปส่ง 

เหวินเทียนเยวี่ยพี่ชายคนรองที่สนามบิน

ดวงตาของพ่ีรองมีน�้าตาคลอเป็นประกาย เขาเอ่ยกับน้องชายด้วย 

น�้าเสียงจริงใจว่า "เป่าเปา อย่างมากอีกเดือนกว่าๆ พ่ีก็กลับมาแล้ว ช่วงนี้ก็ 

ขอฝากบริษัทไว้กับนายก่อนนะ" 

เทยีนเหอเอ่ยตอบด้วยท่าทางขุ่นมวั "อย่ามาเรยีกชือ่เล่นผมในสนามบนิ

แบบน้ีนะ...วางใจเถอะน่า ผมเอาอยู่แน่ อยู่ท่ีซิลิคอนแวลลีย์ก็ดูแลตัวเองดีๆ 

อย่าลืมขอลายเซ็นมาร์ก ซักเคอร์เบิร์กมาให้ด้วย ผมชอบเขามากเลยล่ะ" 

"รอให้พ่ีตั้งตัวได้แล้ว นายก็บินตามไป พ่ีจะนัดมาร์กไปกินข้าวท่ีร้าน 

เซซองกัน แล้วก็ถือโอกาสนัดสตีฟ จ็อบส์ด้วย" 

"สตีฟ จ็อบส์ตายไปแล้ว" เทียนเหอเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉย 

เหวินเทียนเยวี่ยรีบเปลี่ยนค�าพูดทันที "พ่ีหมายถึงทิม คุกน่ะ พวกนาย

สองคนต้องคุยกันรู้เรื่องแน่" 

"รีบไปเถอะน่า" เทียนเหอพูด "อยู่บนเครื่องก็อย่าดื่มเหล้าอีกล่ะ" 

เสียงประกาศเรียกข้ึนเคร่ืองดังข้ึน เทียนเหอมองส่งพ่ีชายที่เดินโซเซ

เพราะอาการเมาค้างจากเมือ่คนืผ่านกระจก ตวัเขาเองก็หมนุกายเดนิออกจาก

บทที่ 1 
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วีไอพีเลานจ์ ขึ้นรถพลางหันไปสั่งคนขับรถว่า "ไปบริษัท แจ้งผู้บริหารทุกฝ่าย

ว่าประชุมตอนสิบโมง" 

เสี่ยวหลิวมองเหวินเทียนเหอผ่านกระจกมองหลังแวบหนึ่ง ก่อนจะ 

เปิดเพลงบรรเลง Partita No.4 in D Major ของเซบาสเตียน บาคคลอเบาๆ  

รถติดอยู่กลางสะพาน ช่วงเวลาเร่งด่วนแบบนี้ขบวนรถบนถนนจึงยาวจน 

แทบมองไม่เห็นปลายแถว

"บอส ถ้าง่วงก็นอนก่อนได้นะครับ" 

"ไม่ง่วง" 

เทียนเหอจับเข่าคุยเปิดใจกับพ่ีชายท่ีเพ่ิงออกเดินทางไปมาท้ังคืน แต่

เช้าวันน้ีกลับยังคงคึกคักกระฉับกระเฉง เพียงเพราะว่าวันน้ีเป็นวันแรกท่ีเขา

เข้าบรหิารบรษิทัอย่างเป็นทางการ เทยีนเหอไม่วายหันไปจดัทรงผมกับกระจก

มองหลัง มองส�ารวจตัวเองอย่างพิถีพิถัน

เหวินเทียนเหอ อายุย่ีสบิสามปี ราศสีงิห์ สงูร้อยแปดสบิเซนติเมตร ขนาด

สิบแปดเซนติเมตร ผู้มีทรัพย์สินหน่ึงพันแปดร้อยล้านหยวน รวมท้ังคฤหาสน์

หลงัใหญ่เน้ือทีก่ว่าหนึง่พันแปดร้อยตารางเมตร มห้ีองชดุส่วนตวัอยูส่บิแปดแห่ง 

ทั่วโลก วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เขาเป็นลูกชายคนสุดท้องของผู้ก่อตั้ง

บรษิทัอพีิอสุอินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี หนุ่มหล่อทีช่อบสวมเชิต้แต่ไม่ชอบผกูเนกไท  

และ...เขาไม่ชอบผู้หญิง

ดังนั้นขนาดสิบแปดเซนติเมตรจึงไม่ค่อยมีประโยชน์มากนัก

คิ้วและตาของเทียนเหอนั้นเหมือนกับแม่ชาวเจอร์แมนิก* ส่วนสันจมูก

กับริมฝีปากก็เหมือนพ่อ เรียกได้ว่าเขาได้จุดเด่นของพ่อกับแม่มารวมไว้ใน 

คนเดียว ตอนเรียนที่เคมบริดจ์ ผิวขาวเป็นประกายและรูปหน้าท่ีหล่อเหลา 

ก็เป็นชนวนสร้างเรื่องปวดหัวให้เขาอยู่ไม่น้อย คนหน้าตาดีมีร้อยพัน แต ่

จิตวิญญาณท่ีน่าสนใจนั้นกลับมีเพียงหน่ึงในร้อย เทียนเหอไม่ใช่คนธรรมดา 

ทีม่องคนเพียงรปูลกัษณ์ภายนอกเท่านัน้ หลายครัง้ท่ีเขาอยากให้ตัวเองหน้าตา

* กลุม่ชนเจอร์แมนกิ เป็นต้นตระกูลของชาตพัินธ์ุต่างๆ ทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของยุโรป เช่น สวเีดน นอร์เวย์ 
อังกฤษ เยอรมัน เป็นต้น
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ธรรมดากว่านี้หน่อย พวกอาจารย์จะได้สนใจโค้ดที่เขาเขียนมากขึ้น ตกตะลึง

ทึ่งกับความสามารถของเขา ไม่ใช่จ้องแต่หน้าตา 

เส่ียวหลิวมองมาที่กระจกหลังก่อนเอ่ยว่า "บอสครับ พวกผู้บริหาร 

มาครบแล้ว" 

"ดมีาก" เทยีนเหอยกมอืเสยผมด้วยท่าทางสง่างาม "เปลีย่นเพลงหน่อยได้มัย้  

ตอนนี้ฉันต้องการเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บาค" 

เสี่ยวหลิวตอบด้วยท่าทางจริงใจ "ได้ยินว่าฟังเพลงของบาคจะช่วยให้

จิตใจสงบนะครับ" 

"เพลงบาคเป็นเพลงที่ป้าฟางฟังเวลาท�างานบ้าน มีคนว่าไว้ว่าพระเจ้า

ท�าหน้าท่ีช�าระโลกมนุษย์ ส่วนบาคมาท�าหน้าท่ีซักผ้า เพลงพวกน้ีฟังแล้วมัน

ท�าให้ฉันนึกถึงเครื่องซักผ้าที่หมุนไปมา" 

เสีย่วหลวิจงึเปลีย่นเป็นเพลงของโมซาร์ตแทน แม้ว่ารถจะไม่ติดแล้วแต่

เขาก็ยังคงขับช้าๆ เหมือนกับว่าไม่อยากให้เบนต์ลี่ย์คันนี้ไปถึงจุดหมาย

เทียนเหอเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงสุภาพ "ช่วยขับเร็วขึ้นหน่อยได้มั้ย ถ้า 

ไม่สบายนายก็มาพัก เดี๋ยวฉันไปขับเอง" 

ได้ยินดงันัน้เสีย่วหลวิก็ค่อยๆ เร่งความเรว็ พลางหันไปมองเทียนเหอทาง

กระจกมองหลังแวบหนึ่ง 

ส�านักงานบริษัทอิพีอุสอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ชั้นยี่สิบเจ็ด อาคารสอง 

ไฮเทคพาร์ก เขตเมืองใหม่จื่อเถิง

"บอสเล็กมาถึงที่จอดรถแล้ว รีบเตรียมพร้อมเร็วเข้า!" 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเอ่ยข้ึนด้วยท่าทางเคร่งขรึม "ผมล่ะกลัวจริงๆ ว่า 

บอสเล็กจะต่อยกับพวกผู้ถือหุ้น" 

รองประธานตบบ่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีพลางเอ่ยว่า "คุณก็เอาเรื่องจริง 

มาพูดไปได้ พวกเขาไม่ต่อยกันหรอก หรือถ้าเกิดต่อยกันขึ้นมาจริงๆ พวกเรา 

ก็แค่ท�าทีไปห้าม แต่กดบอสเล็กไว้ให้พวกผู้ถือหุ้นได้ต่อยสักสองสามหมัด 

คงไม่เป็นไร ถูกมั้ย" 
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"จะท�าแบบนั้นกับบอสเล็กได้ยังไง" ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเอ่ยด้วยท่าทาง

ไม่อยากจะเชื่อ 

"เจ้าหนีค้วรได้ระบายอารมณ์กันบ้าง แล้วถ้าผ่านวนัน้ีไป เขาจะยังเป็นบอส 

อยู่หรือเปล่าก็ต้องว่ากันอีกที" รองประธานเอ่ย

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชคีรุน่คดิ ก่อนจะถามข้ึนอกีว่า "หรอืจะต้องปิดหน้าต่าง

ให้หมด เผื่อบอสคิดสั้นจะโดดตึกจะท�ายังไง" 

"ใช่! ใช่!" รองประธานราวกับตื่นจากความฝัน "ป้องกันเผื่อไว้" 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแย้งขึน้มาว่า "ไม่มทีาง บอสเลก็เป็นคนทีท่่าทางดูดขีนาดนัน้ 

คงไม่โดดตึกหรอก สภาพน่าเกลียดจะตาย เขาคงจะใช้เชือกแทน" 

"ผูกคอตายไม่ย่ิงน่าเกลียดกว่ารึไง!" รองประธานเอ่ย "เขาน่าจะทน 

ไม่ไหวแน่ๆ ดูจากนิสัยแล้ว เขาคงนอนบนเตียงที่โรยด้วยกลีบกุหลาบฝรั่งเศส

น�าเข้ามาจากปารีส..." 

"มาแล้ว! เข้าลิฟต์มาแล้ว!" 

พนักงานระดบัสงูพากันแยกย้ายจากหน้าเครือ่งกดน�า้ดืม่ ผูช่้วยผูจ้ดัการ

เคาะประตหู้องประชุมใหญ่ท่ีมกีลุม่ตวัแทนจากธนาคาร นกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ และ

ผู้จัดการกองทุนอีกสามแห่งนั่งกันอยู่ 

"บอสเลก็ของพวกเรามาถงึบรษิทัแล้วค่ะ" ผู้ช่วยผู้จดัการพูด "อกีห้านาที" 

"ได้ๆ" ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อวัยห้าสิบกว่าหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อท่ี 

หน้าผาก 

แล้วผู้จัดการธนาคารก็เอ่ยถามผู้ช่วยผู้จัดการว่า "บอสเล็กเป็นตัวแทน

บริษัทที่แท้จริงของบริษัทพวกคุณใช่มั้ย" 

ผูช่้วยผูจ้ดัการตอบว่า "เดอืนทีแ่ล้วท�าเรือ่งขอเปลีย่นตวัเรยีบร้อยแล้วค่ะ  

เขาเป็นตัวแทนบริษัทไม่ผิดแน่" 

เมื่อผู้ช่วยผู้จัดการออกไปแล้ว กลุ่มคนที่นั่งอยู่ก็มองหน้ากันไปมา

"แล้วอีกสักพัก ใครจะเป็นคนเริ่มล่ะ" ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเอ่ย

"ธนาคารเป็นฝ่ายเร่ิมเถอะ" นักลงทุนเอ่ย "บริษัทนี้ติดหนี้ธนาคาร 

เยอะที่สุด" 

Page_Turing Code ���������� �����������1.indd   8 6/2/2563 BE   13:07



9เฟยเทียนเย่เสียง

"พวกคุณเริ่มก่อนเถอะ" หัวใจของผู้จัดการธนาคารน้ันรับแรงกดดัน 

ไม่ได้แล้ว "ไม่อย่างนั้นก็ให้ตัวแทนของกองทุนมาวสยงเริ่มก่อน" 

"ไม่ๆ เชิญพวกคุณก่อนเลย" 

"พวกคุณเชิญก่อนเลย..." 

ตัวแทนกองทุนมาวสยงเอ่ยขึ้นว่า "ผมขอแนะน�าทุกท่านว่าอย่าได้ 

มีความคิดเลื่อนลอยเพ้อฝันอะไรอีก ดูจากสถานการณ์ทางบัญชีในปัจจุบัน 

ต่อให้เป็นบัฟเฟตต์* มาเกิดใหม่ ผมว่าก็ยังช่วยอะไรไม่ได้" 

"บัฟเฟตต์ยังไม่ตายเสียหน่อย" ผู้จัดการกองทุนคนหน่ึงชื่อคังไหลเต๋อ

เอ่ยขึ้น "บริษัทเราเพิ่งมอบกองทุนให้เขาบริหารไปเจ็ดพันกว่าล้าน พูดแบบนี้

ไม่เป็นมงคลเลย" 

ตัวแทนกองทุนมาวสยงพูดประชดกลับไปว่า "บริษัทพวกคุณไปหาเงิน

เจ็ดพันกว่าล้านมาจากไหนกัน ท�าไมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยล่ะ ดูท่าเจ้านาย

พวกคณุคงไปหาหม่าฮว่าเถิง** เพ่ือขอให้พวกโปรแกรมเมอร์เตมิแต้มควิควิให้

เจ็ดพันล้านมากกว่าล่ะมั้ง" 

เสียงของคังไหลเต๋อสูงข้ึนอีกแปดโทน "คิดว่าใครๆ ก็จะท�าเหมือน 

พวกนายงัน้ส ิลงทุนกับเทนเซนต์เข้าหน่อยก็ลงข่าวพีอาร์ทกุวันหายอดคลกิให้

กิจการตัวเอง" 

"เอาเถอะน่า" ผู้จัดการธนาคารกล่าวด้วยท่าทางหนักใจ "ทุกคนก็มา 

ทวงหนี้เหมือนกันท้ังนั้น อย่าทะเลาะกันเองสิ ผมจ�าได้ว่าตอนน้ันที่แย่งกัน 

เอาเงินมาลงทุนให้อิพีอุส พวกคุณก็จะต่อยกันไปแล้วรอบหน่ึง ถ้ารู้อย่างน้ี 

แต่แรก ตอนนั้นก็คงไม่ต้องทะเลาะกันแล้ว" 

กลุ่มคนในห้องประชุมใหญ่เงียบลงอีกครั้ง ราวกับก�าลังรอเข้าร่วม 

พิธีศพของบัฟเฟตต์ 

เมื่อเทียนเหอเข้ามาบริษัท พนักงานในชั้นส�านักงานก็ตาเป็นประกาย 

* วอร์เรน บัฟเฟตต์ เป็นนกัธุรกิจและนักลงทุนผูใ้จบุญชาวอเมรกัิน เขาได้รบัการยกย่องว่าเป็นหนึง่ในนักลงทนุ
ที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดในโลก
** หม่าฮว่าเถิง ประธานกรรมการบริษัทเทนเซนต์
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แต่ครู่เดียวแววตาก็หมองลง 

"บอสเล็ก กาแฟของคุณค่ะ" 

"ขอบคุณ แต่ผมไม่ดื่มสตาร์บัคส์ แล้วต่อไปก็อย่าเรียกผมว่าบอสเล็ก

ด้วย" เทยีนเหอหันไปย้ิมกับผูช่้วยผูจ้ดัการ ก่อนจะหนัไปถามผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

ว่า "เหมยซี พวกผู้บริหารอยู่ในห้องประชุมทุกคนแล้วใช่มั้ย" 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรีบตอบทันที "วันน้ีมีแขกอีกสามส่ีท่านมารอพบคุณ

ด้วยครับ ตอนน้ีนั่งอยู่ในห้องประชุมใหญ่ พวกเราเองก็ไม่กล้าไปเชิญให ้

ย้ายที่" 

เทียนเหอผลกัประตหู้องประชมุเดนิเข้าไปพลางเอ่ย "ถ้างัน้คณุไปแจ้งหน่อย 

ว่าการประชุมผู้บริหารเปลี่ยนเป็นตอนบ่าย...แล้วพวกคุณคือ?" 

ในห้องประชุม กลุม่ผูถื้อหุน้ลกุข้ึนมาด้วยท่าทางดใีจเหมอืนเห็นบฟัเฟตต์

ฟื้นออกจากโลงศพ พร้อมกับตะโกนว่า "เซอร์ไพรส์" 

"สวัสดียามบ่ายครับ...ทุกท่าน วันน้ีไม่ใช่การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�า

ไตรมาสไม่ใช่เหรอ แล้วธนาคารมาด้วยได้ยังไง" เทียนเหอยังไม่เข้าใจ

สถานการณ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและรองประธานเดินเข้ามา จากน้ันคนหน่ึงก็

เอื้อมมือไปปิดประตู 

ภายนอกห้องประชุม คนขับรถหันไปถามผู้ช่วยผู้จัดการว่า "ต้องตรวจดู

หน้าต่างอีกมั้ยว่าในบริษัทนี่ล็อกหมดแล้ว ตรงทางเดินระเบียงล่ะ" 

ผูช่้วยผูจ้ดัการตอบ "แม้แต่ห้องน�า้ชายก็ตรวจแล้วเรยีบร้อย ไม่มปัีญหา" 

แล้วกลุ่มพนักงานที่อยู่ด้านนอกก็ค่อยๆ พากันเงยหน้า มองไปที่ประตู 

ห้องประชุม

"อะไรนะ" แวบแรกเทียนเหอนกึว่าตวัเองฟังผดิไป ก่อนจะถามซ�า้อกีครัง้ 

"เป็นไปได้ยังไง" 

ในห้องประชุมเงียบกริบราวกับเกิดภาวะสุญญากาศ ทุกคนหันไปมอง

ผู้จัดการธนาคาร เขาเช็ดเหงื่อก่อนจะเอ่ยว่า "พี่ชายคุณไม่ได้บอกคุณหรือ" 
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"ผมเพ่ิงไปส่งเขามาเมือ่สามชัว่โมงก่อน!" ต่อให้เป็นเทียนเหอทีเ่คยผ่าน

คลื่นลมคร้ังใหญ่มานับคร้ังไม่ถ้วน แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับภาวะ 'เงินทุน 

ไม่เพียงพอต่อการช�าระหนี้' และ 'ไร้ศักยภาพในการช�าระหน้ี' ก็ยังมีอาการ

มนึงงเลก็น้อย "พวกคณุรอสกัครู ่ผมขอโทรหาเขาหน่อย...ไม่ๆ ตอนน้ีเขาน่าจะ

อยู่บนเครื่องไปซานฟรานฯ..." 

"เวลาน้ีตวัแทนของบรษิทัก็คอืคณุ ถูกมัย้" ผูจ้ดัการกองทุนเอ่ย "ผูถื้อหุน้

พอจะเข้าใจสถานการณ์การเงินของอิพีอุสกันบ้างแล้วล่ะ รายการทรัพย์สิน

ต่างๆ ผู้จัดการเหมยก็อนุญาตให้เข้าตรวจสอบรอบแรกแล้ว" 

"แป๊บนึงนะ" เทียนเหอเอื้อมรับเอกสารข้อมูลที่ส่งมาให้แทบไม่ทัน  

"ขอน�้าให้ผมหน่อย" 

"หนี้ก้อนนี้เลยเวลาใช้คืนมาสองปี..." 

"ในช่วงท่ีพ่ีชายคุณเป็นซีอีโอและตัวแทนของบริษัท ได้ทยอยเอา

อสงัหารมิทรพัย์และรถยนต์ในชือ่ของเขามาเป็นสินทรพัย์ค�า้ประกันกับธนาคาร 

ไว้หมดแล้ว..." 

"เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเหวินเทียนเยว่ียพยายามลดสภาวะกดดัน

ทางบญัช ีเขาใช้วิธีผดิกฎหมายน�าเงนิทุนบรษิทัหกสบิล้านหยวนออกนอกประเทศ 

ไปลงที่มาเก๊า ส่วนผลลัพธ์ก็น่าจะเห็นกันชัดเจนอยู่แล้ว"

"น้องชาย คุณดูเถอะ ปีหน้าผมก็จะเกษยีณแล้ว แต่เพราะเรือ่งของบรษิทัคณุ  

ท�าให้ผมไม่มีหวังจะใช้ชีวิตวัยชราได้อย่างมีความสุข ส่วนต่อไปจะเอาไงดี  

ยังไงซะก็ต้องมีค�าตอบ" 

"ตอนแรกท่ีพวกคุณสองพ่ีน้องระดมเงินมาลงทุนน่ะ ไม่ได้พูดแบบนี ้

ซะหน่อย ตอนนี้ไม่ใช่แค่ CVA* จะไม่ส�าเร็จ  ส่งเมลไปก็ไม่ตอบ โทรไปไม่รับ 

ส่งวีแชตก็ด่ากลับ ด่าทีก็เป็นข้อความเสียงที่ยาวเป็นนาทีๆ...คุณฟังเอาเถอะ

ว่านี่เป็นการพูดจาของคนมีการศึกษามั้ย นี่แทบจะเรียกว่านักเลงหัวไม้ชัดๆ!" 

"ปีทีแ่ล้วบรษิทัยังไปลงทุนหนงัไซไฟไว้อกีเรือ่ง ลงเงนิไปต้ังร้อยแปดสบิล้าน 

* CVA (Credit Valuation Adjustment) หมายถึงค่าความต่างระหว่างมูลค่าของสัญญาอนุพันธ์กรณีที่ไม่มี
ความเส่ียงด้านเครดติของคูส่ญัญา กับมลูค่าของสญัญาอนุพันธ์กรณีท่ีค�านึงถึงโอกาสการผดินัดช�าระหน้ีของ
คู่สัญญาแล้ว
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เพ่ือให้ดาราโนเนมได้เข้าไปเล่นหนังเรื่องนี้ ตบอกรับรองแข็งขันว่าต้องมี 

รายได้ถึงสี่ร้อยล้าน สุดท้ายผู้ก�ากับถ่ายออกมาได้แค่รูปพาวเวอร์พ้อยต ์

หน้าเว็บเกมแล้วกห็นไีป ต่อให้เป็นเศรษฐเีจ้าของเหมอืงกยั็งไม่ละลายเงนิเล่น

แบบพวกคุณหรอกนะ!" 

"แล้วที่ผมย่ิงไม่เข้าใจก็คือ ท�าไมเหวินเทียนเยว่ียถึงได้กล้าค�้าประกัน 

เงินกู้ให้กับบริษัทที่ยังไม่เคยมีประวัติความส�าเร็จอะไรเลย" 

"ยังมเีครือ่งเซร์ิฟเวอร์ท่ีโทรอนโตอกี ค่าเช่าต่อปีก็เผาเงนิไปแล้วสบิสองล้าน 

ห้าแสนดอลลาร์ นี่ยังไม่นับค่าไฟอีก คุณดูเอาเถอะว่าพวกคุณก�าลังค้นคว้า

ก�าลังพัฒนาอะไรกันอยู่ เอาซูเปอร์เซิร์ฟเวอร์มาใช้งานส่วนตัว! ตอนท่ีผม 

เข้ามายังเห็นโปรแกรมเมอร์บริษัทคุณเล่นเกมวอร์คราฟต์อยู่เลย..." 

เทยีนเหอโดนตะคอกจนเวียนหัว รบัน�า้ท่ีผูจ้ดัการเหมยย่ืนมาให้ จบิลงไป 

อึกหนึ่งแล้ววางแก้วกระแทกลงแรงๆ

ในห้องประชุมเงียบลงอีกครั้ง

เทียนเหอจ้องแก้วน�า้อยู่ราวครึง่นาทีก่อนจะเหลอืบไปมองตวัแทนผูถื้อหุน้

"อ้อ ผมรู้แล้ว" แววตาเขาเป็นประกายขึ้นมาแวบหนึ่ง เอ่ยว่า "พวกคุณ

มาผิดบริษัทแล้วล่ะ!" 

หลงัจากน้ันสองชัว่โมง ตวัแทนผูถื้อหุน้และคนอืน่ๆ ก็ทยอยเดนิออกจาก

ห้องประชุม

เทียนเหอนั่งอยู่อีกฝั่งของโต๊ะประชุมตัวยาว เขานั่งนิ่งราวกับรูปสลัก 

"บอสครับ?" ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเอ่ยเรียกเป็นเชิงถาม

"ผมต้องฟังบาคตอนนี้" เทียนเหอพูดขึ้น

"แย่แล้ว! ผู้จัดการธนาคารจะโดดตึกแล้ว! หน้าต่างห้องน�้าหญิงไม่ได้

ล็อก ตอนนี้ปีนออกไปครึ่งตัวแล้ว! ใครก็ได้เข้าไปดึงเขาไว้เร็วเข้า" 

"..." 

อีกหนึ่งชั่วโมงถัดมา เทียนเหอหันไปมองข้าวกล่อง ก่อนจะโบกมือด้วย
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ท่าทางเหนื่อยล้า

"ไม่กิน ขอบคุณ" 

"ต้องกินอะไรหน่อยนะคะ" ผู้ช่วยผู้จัดการเปิดข้าวกล่องของโยชิโนยะ 

ตอนนี้เธอรู้สึกหิวจนทนไม่ไหวแล้ว "ประธานเหวิน อย่าทรมานตัวเองเลย" 

ด้านผู ้จัดการฝ่ายบัญชีนั้นก�าลังมองข้าวกล่องบนโต๊ะด้วยแววตา 

เป็นกังวล เงินซื้อข้าวกลางวันก็เป็นเขาส�ารองออกไปก่อน หากจะลงบัญชีไป

ตอนนีก็้ไม่รูว่้าจะเบกิคนืได้หรอืเปล่า ไหนจะเงนิเดอืนซึง่ค้างจ่ายมาสามเดอืน

ที่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจ่าย ตอนนั้นเหวินเทียนเยว่ียรับค�าเป็นมั่นเป็นเหมาะ  

ว่าน้องชายของเขาต้องมีทางออกแน่นอน ตอนน้ีดูๆ ไปแล้วคงเป็นแค่ค�าพูด

ลอยๆ 

"พวกคุณรู้เรื่องนี้มาตลอด?" เทียนเหอเอ่ยพึมพ�า 

"ประธานเหวินพี่ชายคุณบอกว่าถ้าคุณมารับต�าแหน่ง ไม่นานเดี๋ยวเงิน

ก็เข้าบัญชีบริษัท" รองประธานเอ่ย "ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นรายย่อยมั้ยครับ" 

เทยีนเหอตอบกลบัด้วยท่าทางสงบน่ิง "ไม่ต้อง ไหนว่าระดมทุนไปถึงซรีีส์่ E*  

วางแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ปีหน้าแล้วไม่ใช่หรือ" 

ผู ้จัดการฝ่ายบัญชีเอ่ยต่อไปว่า "เงินระดมทุนซีรี่ส์ E ได้มาทั้งหมด 

หกสิบล้านหยวน...อยู่ที่มาเก๊าหมดแล้วครับ" 

"คุณเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี" เทียนเหอเอ่ยด้วยท่าทางไม่อยากจะเชื่อ 

"แต่กลบัยอมปล่อยให้เขาเอาเงินหกสบิล้านไปเล่นพนันทีม่าเก๊า! น่ีไม่ใช่ว่าคณุ

ละเลยหน้าที่หรือไง!" 

"แล้วผมจะท�าอะไรได้ล่ะ" ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเอ่ยด้วยสีหน้าล�าบากใจ 

จนแทบจะร้องไห้ "ท่ีผ่านมาประธานเหวินเป็นคนตดัสนิใจตลอด แล้วเรือ่งการ

โยกย้ายเงินทุนบริษัทก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดมาวันสองวัน ผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะ

เอาเงินไปเล่นสล็อตแมชชีนนี่นา!" 

"สล็อตแมชชีนอะไรจะเล่นจนหมดเงินไปได้ตั้งหกสิบล้าน" เทียนเหอ 

พูดด้วยท่าทางหมดหวัง

* การระดมทุนซีรี่ส์ E คือการระดมทุนของบริษัท เริ่มจากซีรี่ส์ A ไล่ระดับมาเรื่อยๆ โดยแต่ละรอบจะมีมูลค่า
การระดมทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ
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รองประธานเล่าว่า "การเดมิพันในห้องวไีอพีเริม่ท่ีหน่ึงแสน ตัวเลขข้ึนว่า

สบิ เขานกึว่าเดมิพันสบิจะได้ผลร้อยก็เลยกดศนูย์เพ่ิมไป ตอนโยกคันโยกแรกๆ 

คนในบ่อนก็เริ่มเฮกัน ประธานเหวินก็นึกว่าชนะแล้ว..." 

"เอาล่ะ ไม่ต้องพูดแล้ว" ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเอ่ยตัดบท

"อ้อ ใช่แล้ว! ยังซื้อบิสกิตอัลมอนด์กลับมาด้วยต้ังเยอะ" รองประธาน 

นึกขึ้นได้ "อยู่ในตู้เย็นบริษัทนี่เอง คุณจะลองหน่อยมั้ย เก็บไว้สามเดือนแล้ว

แต่ยังไม่หมดอายุหรอก เบ้ียขยันของเดือนท่ีแล้วใช้บิสกิตน่ีเป็นรางวัลก็ยัง 

แจกไม่หมดเลย" 

"..." เทียนเหอนิ่งงันไปชั่วครู่ก่อนพูดว่า "แล้วตอนนี้จะท�ายังไง"

เหมยซีเอ่ยขึ้นว่า "สามารถหาแหล่งเงินทุนใหม่ได้มั้ยครับ" 

เทียนเหอมองผู้จัดการฝ่ายบัญชีด้วยท่าทางมึนงง ส่วนรองประธานก็

คอยออกความเห็นวางแผนอยู่ข้างๆ "คุณยังมีพี่ชายคนโตอีกคนไม่ใช่หรือ" 

"พ่ีชายคนโตของผมน่าจะก�าลังวิจัยกระสวยอวกาศ" เทียนเหอตอบ 

"ติดต่อไม่ได้มาตั้งสิบห้าปีแล้ว" 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดว่า "แล้วฝั่งคุณแม่ของคุณ..." 

"ไม่ได้" เทยีนเหอเอ่ยปฏิเสธทันท ี"แม่แต่งงานใหม่ไปแล้ว ญาติๆ  ฝ่ังแม่ผม 

ก็ไม่มีทางให้เงินผมสักแดงแน่" 

รองประธานคดิต่ออกีสกัพักแล้วจงึพูดขึน้อกีว่า "ชือ่เสยีงของคณุพ่อคณุ

ยังพอมีอยู่บ้าง หรือจะลองไปหาเพื่อนเก่าของเขาให้ลองช่วยดู ลองระดมทุน

ดอูกีสกัรอบ ช�าระหนีบ้างส่วนให้ได้ก่อน แล้วท่ีเหลอืค่อยลองเจรจาเปลีย่นจาก

การช�าระหนี้มาเปลี่ยนเป็นการให้หุ้นบริษัท?" 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชเีอ่ยต่อทันท ี"ผมขอพูดตรงๆ แล้วกัน ตอนนีล้มข้างนอก 

เปลี่ยนทิศไปหมด จะพูดลอยๆ ก็ไม่ง่ายแล้ว" 

"ถ้าอย่างนั้นก็เหลือแค่หาทางเข้าตลาดหุ้นให้ได้ แล้วฝากความหวัง 

ไว้ที่...พวกนักเล่นหุ้นแล้ว" รองประธานเอ่ย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีพูดขึ้นว่า "ดูจากบัญชีตอนน้ี พวกฝ่ายตรวจสอบคง

ไม่มทีางอนญุาตให้เราได้เข้าตลาดหุน้แน่ ตลาดหลกัทรพัย์ก็ไม่มทีางเซน็อนมุตั ิ
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ตัง้แต่คณะกรรมการก�ากับตลาดหลกัทรพัย์เอาระบบการควบคมุขององค์การ

การค้าโลกมาใช้จริงก็เข้มงวดกว่าแต่ก่อน" 

ระหว่างนี้ผู ้จัดการฝ่ายบัญชีก็พยายามส่งสายตาให้รองประธานอยู่

ตลอดเวลา แต่รองประธานก็ท�าเป็นมองไม่เหน็ ทัง้สองคนต่างไม่มใีครยอมพูด

สองค�านั้นออกมา

"เราเป็นหน้ีทั้งหมดเท่าไหร่" เทียนเหอเหม่อลอยไปครู่หน่ึงก่อนจะ 

ถามว่า "เมื่อครู่ ผมยังฟังไม่ค่อยเข้าใจ" 

"พันสี่ร้อยล้านหยวน" รองประธานตอบ "ตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาจนถึง

ตอนนี้ เงินเดือนพนักงานทั้งบริษัทก็ยังไม่ได้จ่าย" 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีมองรองประธานท่ีกินข้าวราดผักกาดดองหมูเค็ม 

หมดไปสองกล่องใหญ่ จากน้ันก็ลกุขึน้พลางเอ่ยว่า "ผมจะให้คนเอารายละเอยีด 

เรื่องรายการหนี้สินส่งไปให้ท่ีบ้านคุณก่อน สองสามวันน้ีคุณก็ค่อยๆ ดูให้

ละเอียด แล้วลองถามที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการเงินของคุณดูนะครับ" 

"เพราะฉะน้ัน พวกคณุหวงัว่าผมควรจะย่ืนขอล้มละลายใช่มัย้" เทียนเหอ 

เอ่ยถามเสียงเครียด 

ทั้งสองคนมองหน้ากันไปมา แต่ไม่มีใครพูดอะไร

ผู้ช่วยผู้จัดการผลักประตูเข้ามา เอ่ยว่า "สายท่ีโทรมาหาประธานเหวิน 

มีมาไม่หยุดเลยค่ะ" 

"เขายังอยู่บนเครื่องบิน" เทียนเหอเอ่ย "ไปครั้งนี้ บางทีอาจจะเป็นการ 

ไปเจรจาหาแหล่งเงินทุนใหม่ ทุกคนท�าใจดีๆ ไว้ก่อน ยังพอมีหวังน่า" 

"ใช่แล้วๆ" ผู้จัดการและรองประธานฝ่ายบัญชีเอ่ยรับพร้อมกัน

"ถ้าหาทางจ่ายเงนิเดอืนตอนน้ีให้ได้ก่อน พนักงานก็คงไม่ค่อยรูส้กึอะไร

เท่าไหร่" รองประธานเอ่ย "ตอนน้ีรักษาก�าลังใจของพนักงานไว้ก่อนเป็นเรื่อง

ส�าคัญ ทุกคนก็ผูกพันกับอิพีอุสมาทั้งนั้น คุณอย่าคิดสั้นก็แล้วกัน...นะ?" 

เทยีนเหอมองสบดวงตาทีฉ่ายแววเป็นกังวลของรองประธาน เอ่ยพลางยิม้ 

ว่า "เงินเดือนต้องจ่ายแน่ๆ แต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมต้องกลับไปพักก่อนแล้วล่ะ" 

ตอนทีเ่ทียนเหอลกุขึน้มากร็ูส้กึเวียนหัวเล็กน้อย รองประธานเปิดประตูให้  
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เตรียมส่งเขาออกจากบริษัท ตอนน้ันเองกลุ่มนักข่าวท่ีอยู่ด้านนอกซึ่งไม่รู้ว่า 

มาจากไหนกรูเข้ามาล้อมไว้พลางรัวมือถ่ายรูปไม่หยุด

"ประธานเหวิน! ตอนน้ีรู ้สึกยังไงบ้างคะ สะดวกให้สัมภาษณ์สักครู ่

หรือเปล่า" 

"อิพีอุสจะยื่นขอล้มละลายแล้วหรือคะ" 

"แล้วที่เคยประกาศว่าไตรมาสสี่จะเปิดตัวเอไอล�้ายุค ยังมีหวังท่ีจะเห็น

ผลงานนี้มั้ยครับ"

"ประธานเหวิน คุณยังโอเคมั้ย" 

"เฮ้อ! พวกคุณอย่าท�าแบบนี้สิ! ประธานเหวินของเราเป็นคนมีชื่อเสียง

และพอมีแฟนคลับบ้างเหมือนกัน อย่าให้มันเกินไปนักเลย!" 

ผู้ช่วยผู้จัดการกันนักข่าวออกไป เสี่ยวหลิวคนขับรถก็ป้องกันเทียนเหอ 

อย่างเต็มที่ ก่อนจะพาเข้าไปในลิฟต์แล้วรีบหลบออกไป 

"กวนเยวี่ยตายแล้ว!" 

"ชู่ว์..." 

เทียนเหอท้ิงตัวนอนที่โซฟาในบ้าน ผมหยักศกของเขายุ่งไม่เป็นทรง  

บนตัวมีผ้าห่มขนแกะผืนบางคลุมตัวไว้ เขาหลับไปตลอดบ่าย ตอนน้ีพ่อครัว

คงก�าลังท�าข้าวเย็น ป้าฟางแม่บ้านเดินขึ้นไปชั้นสอง หยิบเอกสารรายการ 

หนี้สินของบริษัทท่ีถูกโยนกระจัดกระจายมาเรียงแล้วเก็บเข้าแฟ้ม ถือไปไว ้

ในห้องท�างาน

เสี่ยวหลิวเดินตามหลังป้าฟาง เดินตามต้ังแต่ห้องรับแขกมาจนถึง 

ห้องท�างาน ก่อนจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบริษัทด้วยเสียงเบา

"กวนเยวี่ยตายแล้ว! กวนเยวี่ยตายแล้ว!" 

ในห้องหนังสอื นกแก้วมาคอว์เหน็ป้าฟางเข้าก็กระพือปีกพร้อมร้องไม่หยุด

"ชู่ว์" ป้าฟางหันไปพูดกับกรงนกแก้วอย่างใจเย็น ก่อนจะรูดม่านลง 

ก้ันแสง แล้วหันไปพูดกับเสี่ยวหลิวว่า "นายก็ไปกินข้าวเถอะ วันน้ีเหน่ือย 

มามากแล้ว ถ้าสดุสปัดาห์ได้กลบัไปบ้านก็ให้คนฆ่าไก่บ้านมาสกัสองตวัหน่อย
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แล้วกัน" 

คนขบัรถพยักหน้า พลางคดิในใจว่าจะล้มละลายอยู่แล้วยังจะกินไก่บ้าน 

บ้านหลงัน้ี ของแต่งบ้านพวกนี ้สมบตัไิม่ว่าจะชิน้เลก็ชิน้ใหญ่คงอยู่ตรงน้ีไม่ถึง

เดือนหน้า ยังไงก็ต้องโดนเอาไปประมูลขาย

ไม่แน่ว่าไก่ก็อาจกินไปได้แค่ครึ่งตัว อีกครึ่งตัวก็โดนเอาไปประมูลด้วย

"เสี่ยวเทียน?" ป้าฟางเขย่าตัวเทียนเหอพลางพูดว่า "ถึงเวลากินข้าวเย็น

แล้ว" 

เทียนเหอลืมตาขึ้นก่อนจะลุกนั่งด้วยท่าทางสะลึมสะลือ มีชั่วขณะหนึ่ง

เขายังหลงนึกว่าเร่ืองท้ังหมดในวันนี้เป็นแค่ความฝัน เมื่อเขาเดินเข้าไปใน 

ห้องกินข้าว ป้าฟางก�าลังสวมแว่นท�าบัญชีในบ้านของเดือนที่แล้ว

น�้าแกงไก่ตุ๋นเห็ด ปลาสามดาบนึ่ง ผัดผักกวางตุ้ง 

"เดอืนเจด็ปลาไหล เดอืนแปดปลาตะเพียน เดือนเก้าปลาไน" ป้าฟางพูด 

"ช่วงนี้เป็นฤดูของปลาไหล เสียดายที่เนื้อมันเลี่ยนไปหน่อย คุณคงไม่ชอบ แต่

ถ้าคุณอยากกิน วันหลังป้าจะไปเลือกที่ตลาดให้เอง" 

เทียนเหอถอนหายใจ หยิบตะเกียบข้ึนมา มองอาหารก่อนจะวางลง 

"บริษัทจะล้มละลายแล้ว" 

ป้าฟางยังคงก้มหน้าดูรายการบัญชี เอ่ยตอบว่า "ล้มละลายก็ส่วน 

ล้มละลาย แต่ยังไงก็ต้องกินข้าว" 

เทียนเหอเอ่ยขึ้นอีกว่า "พี่รองไม่บอกอะไรผมเลย ปิดบังผมไว้เป็นปี" 

"เขาไม่อยากให้คุณเป็นกังวล" ป้าฟางกล่าว

เทยีนเหอพูดต่อไปว่า "หวงัว่าคงจะเป็นแบบน้ัน...มอืถือผมล่ะ? ผมต้อง

โทรหาเขา ตอนนี้ก็คงถึงซานฟรานฯ แล้วล่ะ" 

"โทรไปแล้ว ป้าเองก็มเีรือ่งจะพูดกับเขา แต่เขาไม่เปิดเครือ่ง" ป้าฟางบอก 

เทียนเหอโยนตะเกียบลงที่โต๊ะ โมโหสุดขีด เขาเสยผมแรงๆ ก่อนจะสั่ง

ว่า "วันน้ีสั่งให้คนในบ้านมาเวียนกันโทรหาเขา ทุกคนผลัดกันโทรคนละ 

สามชั่วโมง โทรจนกว่าเขาจะรับ" 

ป้าฟางรับค�า เทียนเหอกินข้าวอีกไม่ก่ีค�าก็ข้ึนไปท่ีห้องท�างานชั้นสอง 
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เปิดม่านคลุมกรงนกแก้ว ให้อาหารมันนิดหน่อยพลางส่ายหน้า เขาก้าวไป 

นัง่ลงท่ีโต๊ะ เปิดลิน้ชกัหยิบเอาสญัญาการเปลีย่นตวัแทนบรษิทั สามเดอืนก่อน

ที่พ่ีรองเอาเอกสารปึกนี้มาให้เซ็นช่ือ เขาก็แทบไม่เคยอ่านมันจริงๆ จังๆ เลย 

สักครั้ง

นกแก้วกินอิ่มแล้วก็กระพือปีก ร้องว่า "กวนเยวี่ยดับแล้ว…" 

ตอนน้ีกวนเยว่ียจะดับหรือเปล่า เทียนเหอไม่รู้ แต่เมื่ออ่านสัญญาไป 

ทีละหน้าๆ ตัวของเทียนเหอก็เย็นไปแล้วครึ่งหน่ึง เมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้าย  

ก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งติดไว้ 

เทียนเหอหัวเราะราวกับเสียสติอยู่ครู่หนึ่ง 

เขาลุกขึ้นยืน เดินไปหยิบกรอบรูปมาอันหนึ่ง ในรูปนั้นมีพ่อ แม่ พี่ชาย

คนโต พ่ีชายคนรอง และตวัเขาเอง เป็นภาพครอบครวัตอนท่ียังอยู่พร้อมหน้ากัน

เสยีงกระจกแตกดงัขึน้ พร้อมกับกรอบรปูทีล่อยไปนอกประตบู้าน ตกลง

กระทบพื้นแตกละเอียดไม่มีชิ้นดี

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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