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10 กุมภาพันธ์ 2018
ใครว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง
ตอนที่ เ ขี ย นค� ำ น� ำ นี้ นั บ เป็ น เวลำ 2 เดื อ น หลั ง จำกหนั ง สื อ
ลงทุนแมน 1.0 ได้ออกจ�ำหน่ำย ผลตอบรับของหนังสือ ลงทุนแมน 1.0
ดีเกินกว่ำที่คำดไว้มำก จนต้องมีกำรพิมพ์ซ�้ำใหม่หลำยครั้ง
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณผู้อ่ำนทุกท่ำนที่สนับสนุน และติดตำมกันมำ
ตอนนี้เพจ Facebook “ลงทุนแมน” มีผู้ติดตำม 460,000 คนแล้ว
เรื่องรำวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วในเวลำไม่ถึง 1 ปี พอรู้ตัว
อีกทีกก็ ลำยเป็นว่ำ “ลงทุนแมน” กลำยเป็นคนดัง ถูกเชิญสัมภำษณ์มำกมำย
อย่ำงไรก็ตำม “ลงทุนแมน” คงต้องขอปฏิเสธกำรเปิดตัว เพรำะ
แนวคิดของ “ลงทุนแมน” คงอยำกให้คนอ่ำนได้เสพผลงำนที่เขียนจริงๆ
อยำกให้ผอู้ ำ่ นชอบบทควำมโดยไม่จำ� เป็นต้องรูว้ ำ่ นักเขียนหน้ำตำเป็นอย่ำงไร
และตัวผลงำนเองก็น่ำจะสื่อถึงควำมเป็นตัวตนของ “ลงทุนแมน”
ได้ดีที่สุด โดยที่ ไม่ต้องสนใจว่ำผู้คนจะรู้จักเรำหรือไม่
ถ้ำผู้อ่ำนได้อ่ำนบทควำมของ “ลงทุนแมน” มำระดับหนึ่ง ก็จะน่ำจะ
สัมผัสถึงตัวตนของ “ลงทุนแมน” ได้ไม่ยำก
ลงทุนแมน 2.0
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จนถึงตอนนี้ก็คงมีน้อยคนแล้วที่อยากรู้ว่า “ลงทุนแมน” คือใคร
แต่ที่อยำกรู้ก็คงจะเป็นเรื่องที่จะเขียนต่อไป จะมีเรื่องไหนอีกบ้ำง
หนังสือ ลงทุนแมน 2.0 เป็นเรื่องที่ “ลงทุนแมน” เขียนในช่วง
เดือนมิถุนำยน ถึงเดือนกันยำยน 2017
ตัวเนื้อหำของแต่ละบทควำมน่ำจะมีควำมเข้มข้น และเป็นเรื่อง
ที่ยำวกว่ำของบทควำมใน ลงทุนแมน 1.0
อยำกให้ผู้อ่ำนได้ลองอ่ำนทุกบทควำม เพรำะในแต่ละบทควำมจะมี
เรื่องรำวที่แตกต่ำงกันในแต่ละด้ำน และจะมีข้อคิดสอดแทรกอยู่ให้เรียนรู้
งำนเขียนทุกบทควำม “ลงทุนแมน” ตัง้ ใจสร้ำงสรรค์ขนึ้ มำ จะมีรำย
ละเอียดข้อมูลที่มีคุณค่ำซ่อนอยู่ และไม่ได้เสื่อมไปตำมกำลเวลำ
ถึงแม้เวลำจะผ่ำนไป แต่ตัว “ลงทุนแมน” เองก็ยังย้อนกลับมำเปิด
อ่ำนบทควำมเก่ำของตัวเองเป็นประจ�ำ
“ลงทุนแมน” หวังว่ำผูอ้ ำ่ นจะน�ำข้อคิดทีแ่ ทรกอยูใ่ นบทควำมไปปรับ
ใช้กับชีวิตของตนเอง หรืออย่ำงน้อยถ้ำผู้อ่ำนมีควำมสนุก ณ ตอนที่อ่ำน
หนังสือเล่มนี้ ก็คงจะท�ำหน้ำที่ของมันได้อย่ำงสมบูรณ์แล้ว…
ลงทุนแมน
Facebook : ลงทุนแมน
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Facebook ไม่จ่ายภาษีให้ไทย

“นายตูต่ ื่นเช้ามาเล่น Facebook เพื่อเช็กว่าวันนี้มีข่าวอะไรน่า

สนใจเกิดขึ้นบ้าง ต่อมาก็เปิด LINE เพื่อเช็กดูว่ามีเพื่อนคนไหนทักมาบ้าง
หลังจากนั้นก็เข้า Google เพื่อค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะไปเที่ยวในวันหยุดยาว
ทีจ่ ะถึงนี้ เมื่อเจอโรงแรมทีน่ า่ ไปแล้วก็จองตัว๋ ผ่าน Booking.com ด้วยบัตร
เครดิต VISA เมื่อจองเสร็จแล้ว จึงลุกจากเตียงไปแปรงฟันต่อไป”
จากเรื่องนี้นายตู่ยังไม่ทันได้ลุกจากเตียง มีบริษัทที่ ได้เงินจากนาย
ตู่ไปแล้วกี่บริษัท
ค�าตอบคือ 5 บริษัท
1. Facebook
2. LINE
3. Google
4. Booking.com
5. VISA
ลงทุนแมน 2.0
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แล้วห้าบริษัทนี้ ได้รายได้จากอะไรบ้าง
Facebook, LINE และ Google ได้รายได้จาก ค่าโฆษณา ที่ให้
นายตู่เห็นระหว่างที่ใช้งาน ส่วน Booking.com และ VISA ได้รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม ที่เก็บจากโรงแรม
ค�าถามต่อไปคือ รายได้ที่ทั้งห้าบริษัทนี้ ได้ ควรจะจ่ายภาษีให้กับ
รัฐบาลไทยไหม
คนทีบ่ อกว่าควรเสียภาษี ก็จะบอกว่ากิจกรรมทีน่ ายตูก่ า� ลังท�าเกิดขึน้
ที่ประเทศไทย ดังนั้น ควรเสียภาษีให้กับประเทศไทย อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า
นายตูก่ า� ลังท�ากิจกรรมนีบ้ นอินเทอร์เน็ต ซึง่ ไม่มพี รมแดน การจ่ายเงินนีเ้ กิด
ขึ้นที่ต่างประเทศ ไม่เกี่ยวกับประเทศไทย
ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นแบบไหน แต่ที่รู้คือ ไม่ใช่เฉพาะแค่
ห้าบริษัทนี้เท่านั้น ตอนนี้ก�าลังมีบริษัทอื่นๆ อีกมากที่เป็นแบบนี้ และ
บริษัทข้ามชาติพวกนี้ก�าลังท�าให้บางบริษัทในประเทศขายสินค้าได้น้อยลง
การขายสินค้าได้น้อยลง หมายถึงภาษีที่เสียให้รัฐบาลไทยก็จะน้อยลงตาม
เช่นกัน แต่ในทางกลับกัน ก็มีบางบริษัทในประเทศขายสินค้าได้มากขึ้น
โดยใช้เครื่องมือจากบริษัทข้ามชาติพวกนี้
กรุงเทพฯ เป็นเมืองทีม่ คี นใช้ Facebook มากทีส่ ดุ ในโลกคือ 25 ล้าน
คน ไม่ใช่นิวยอร์ก โตเกียว หรือลอนดอน
ตอนนี้ มี ธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่ ใ นประเทศหลายธุ ร กิ จ ที่ ข ายสิ น ค้ า ผ่ า น
Facebook แล้วประสบความส�าเร็จ หนึง่ ในนัน้ คือ “เจคิว ปูมา้ นึง่ Delivery”
ที่มียอดขายปีที่แล้ว 600 ล้านบาท โดยที่ ไม่มีหน้าร้านเลยสักแห่ง
ยอดขาย 600 ล้านบาท เป็นยอดขายเดียวกันกับ after you
ร้านขนมหวานชื่อดังที่มีสาขาทั่วกรุงเทพฯ
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ทุกวันนีจ้ ะมีรา้ นต่างๆ มากมายทีเ่ ปลีย่ นจากการเช่าพืน้ ทีห่ า้ ง มาเช่า
พื้นที่ Facebook ซึ่งนั่นก็คือ การจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook
ถ้าคิดเป็นเรื่องแบบนี้ Facebook ก็นา่ จะเสียภาษีให้กบั ประเทศไทย
ใช่ไหม หรือว่าเราต้องยอมรับว่า ทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่อินเทอร์เน็ต
ซึ่งอินเทอร์เน็ตไม่ได้อยู่ในประเทศไทย เป็นค�าถามที่น่าคิด ที่ตอนนี้รัฐบาล
ไทยก�าลังคิดหนักว่าจะเอาอย่างไรดี...

เขียน ณ วันที่ 30/6/2017
ลงทุนแมน 2.0
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ครบรอบ 20 ปี วิกฤติต้มย�ำกุ้ง
กับสำมอย่ำงที่เป็นไปไม่ ได้
ตอนนีห้ ลายคนน่าจะพูดถึงการครบรอบ 20 ปีของการลอยตัว

ค่าเงินบาทในวิกฤติตม้ ย�ากุง้ “ลงทุนแมน” จึงจะอยากจะขอพูดถึงเรื่องนี้ใน
อีกมุมมองแบบเนิร์ดๆ ทางเศรษฐศาสตร์ เผื่อจะได้เข้าใจได้มากขึ้น
สามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้คืออะไร
Free Capital Flow

A

Fixed Exchange
Rate

B

C

Sovereign Monetary
Policy

ในโลกของการเงินระหว่างประเทศ มีอยู่สามอย่างที่เป็นไปไม่ได้ที่
จะเกิดขึ้นพร้อมกันคือ
1. อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
2. การเคลื่อนไหวเงินโดยเสรี
3. นโยบายการเงินที่เป็นอิสระ
12
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แน่นอนว่า พูดมาแบบนี้ งงแน่นอน เลยอยากจะขอเข้าเรื่อง โดย
ยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ภายใน 1 นาที
ตอนนี้ประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด (ยกเว้นสหราชอาณาจักร)
จะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ระหว่างกัน และมีการเคลื่อนไหวเงินโดยเสรี
ซึ่งเป็น option A
ไม่ว่าเราจะไปประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี หรืออิตาลี เราจะใช้เงิน
ยูโรเพียงค่าเดียว แต่ประเทศทั้งหมดนี้จะต้องยอมสละสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ
“นโยบายการเงินที่เป็นอิสระ” จะสังเกตว่า เวลาจะปรับดอกเบี้ยแต่ละที
ประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมดจะต้องไปฟังธนาคารกลางยุโรป
อีกประเทศหนึง่ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายแบบนีค้ อื ประเทศฮ่องกง ประเทศ
นี้จะมีค่าเงินที่ผูกไว้กับค่าเงินสหรัฐฯ ถ้าจะให้เงินเคลื่อนที่ ได้เสรี ฮ่องกงก็
ต้องยอมสูญเสียนโยบายการเงินของตัวเองไป ดังนั้น เราจะเห็นว่าอัตรา
ดอกเบี้ยของฮ่องกงจะตามสหรัฐฯ
ประเทศทีเ่ หลือส่วนใหญ่ทวั่ โลกนัน้ จะเลือก option B นัน่ ก็คอื การ
ขอมีนโยบายการเงินทีเ่ ป็นอิสระ แต่ถา้ อยากให้เงินเคลื่อนไหวโดยเสรีดว้ ย
ก็ต้องยอมให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัว
ส่วน option C ในโลกเสรีปจั จุบนั จะไม่คอ่ ยมีประเทศไหนได้ ใช้ทาง
เลือกนี้ ยกเว้นประเทศที่พิเศษประเทศหนึ่งนั่นก็คือ ประเทศจีน
ประเทศจีนมีนโยบายการเงินเป็นของตัวเอง และก�าหนดค่าเงินด้วย
ตัวเอง แต่ก็ต้องมีการควบคุมการไหลของเงินอยู่
แล้ว 20 ปีที่แล้ว ประเทศไทยผิดพลาดอะไร
20 ปีที่แล้ว ประเทศไทยก�าลังฝืนสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้นี้อยู่
ประเทศไทยต้องการให้เงินไหลอย่างเสรี มีนโยบายการเงินเป็นของตัวเอง
และก�าลังผูกค่าเงินคงที่ ไว้กับค่าเงินต่างประเทศ
ลงทุนแมน 2.0
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พอฝืนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้...ในที่สุด ประเทศไทยก็ต้องจ�าใจเปลี่ยน
ทางเลือกจาก option A ที่ใช้แบบฝืนๆ มาเป็น option B ในวันนี้เมื่อ
20 ปีที่แล้ว...

เขียน ณ วันที่ 2/7/2017
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Tencent บริษัทชั้นน�ำ
ของโลกมำจำก ICQ

“โอ๊ะโอ” เสียงนี้เราจะได้ยินเมื่อมีคนส่งข้อความเข้ามาหาเรา

ใน ICQ ส�าหรับคนที่อายุ 30-40 ปี น่าจะยังจ�าเสียงที่คุ้นหูนี้ ได้

ICQ เป็นโปรแกรมส่งข้อความแรกที่ได้รบั ความนิยมไปทัว่ โลก ในยุค
นัน้ เราจะขอเบอร์ ICQ กัน คล้ายกับการขอไอดีไลน์ ในตอนนี้ และเราอาจจะ
นึกไม่ถึงว่า ICQ เป็นต้นแบบของทุกโปรแกรมแชตที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้
ปี 1996 ICQ ถูกพัฒนาโดยบริษัทอิสราเอล ชื่อ Mirabilis โดย ICQ
ย่อมาจาก “I Seek You”
จริงๆ แล้วก่อนหน้านี้โปรแกรมประเภท IRC* คือโปรแกรมรุน่ บุกเบิก
ของการแชต ต่อมา ICQ จึงเข้ามาแทนที่ด้วยการใช้งานที่ง่ายกว่า

*IRC (Internet Relay Chat) คือการสนทนาออนไลน์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่อการ
สนทนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการพิมพ์ข้อความผ่านคีย์บอร์ดขึ้นสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์
ซึ่งจะมีชื่อของผู้เล่นและข้อความแสดงขึ้นในหน้าต่าง ให้คนอื่นๆ เห็นข้อความที่ร่วมสนทนา
ในห้องสนทนานั้นๆ
ลงทุนแมน 2.0
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ในตอนพีคปี 2001 มีคนใช้งานโปรแกรม ICQ มากถึง 100 ล้านคนทัว่
โลก แต่ตอ่ มาเมื่อมีโปรแกรมใหม่ๆ เข้ามา เช่น MSN ก็ทา� ให้ความนิยมของ
ICQ เสื่อมถอยลง จนถึงตอนนี้ทุกคนคงงงว่า ICQ เกี่ยวอะไรกับ Tencent
โปรแกรม ICQ เป็นต้นแบบของโปรแกรม OICQ ซึ่งเป็นโปรแกรม
แรกของบริษัทจีนชื่อ Tencent ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1998 แต่ต่อมา OICQ เจอ
ปัญหาเรื่องลิขสิทธิก์ บั ICQ บริษทั Tencent จึงต้องจ�าใจเปลีย่ นชื่อเป็น QQ
ตอนนี้ ไม่ค่อยมีใครใช้ โปรแกรม ICQ แล้ว แต่ตอนนี้โปรแกรม QQ
ของ Tencent มีผู้ ใช้งาน 868 ล้านคน และ QQ เป็นจุดเริ่มต้นของแอพ
ยอดฮิตในประเทศจีนชื่อ เว่ยซิ่น หรือ Wechat นั่นเอง
ตอนแรกโปรแกรม QQ ยังไม่ได้ก�าไร เพราะไม่รู้จะเก็บเงินจากผู้ ใช้
ยังไง จนสุดท้ายต้องหันมาสร้างตัวการ์ตนู เพนกวินในโปรแกรม เพื่อให้ขาย
เป็นสินค้าได้ คล้ายคอนเซ็ปต์คิตตี้ของซานริโอ้
ต่อมาปี 2004 บริษัท Tencent เริ่มหาทางไปต่อได้อีกในตลาดเกม
โดยเอาเกมจากเกาหลีมาท�าตลาดในประเทศจีน ใครจะไปคิดว่านับจากวัน
นั้นเพียง 10 กว่าปี ตอนนี้ Tencent เป็นบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว
หลังจากนั้นบริษัท Tencent จึงเริ่มลงทุนในทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต และนั่นก็คือจุดเริ่มของความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร Tencent
นี่คือตัวอย่างธุรกิจที่ Tencent ได้ลงทุนไป
• dianping เว็บไซต์รีวิวร้านอาหาร
• JD.com บริษัทอี-คอมเมิร์ซที่ใหญ่สุดในจีน รองจากบริษัท
อาลีบาบาของ แจ๊ค หม่า
• Didi Dache บริษัทแท็กซี่ของประเทศจีนคล้ายอูเบอร์
• Webank เป็นธนาคารออนไลน์ที่ไม่มสี าขา แห่งแรกของประเทศ
จีน
16

ลงทุนแมน 2.0

• ซื้อบริษัทเกมฟินแลนด์ชื่อ Supercell ที่เป็นเจ้าของเกม Hay
Day และ Clash of Clans
• ลงทุนในบริษัท Tesla ของ Elon Musk
ปี 2016 บริษัท Tencent มีก�าไรมากถึง 200,578 ล้านบาท บริษัท
มีมูลค่ามากถึง 12 ล้านล้านบาท มีขนาดใหญ่พอๆ กับอาลีบาบา และ
มีขนาดเกือบเท่า GDP ประเทศไทยทั้งประเทศ
ใครจะไปคิดว่าเมื่อ 18 ปีที่แล้ว บริษัทนี้เริ่มต้นจาก 0 โดยการเลียน
แบบโปรแกรมแชต ICQ
เรื่องนีท้ า� ให้คดิ ได้วา่ บางทีการก๊อบปีก้ ็ไม่ได้เป็นสิง่ ทีเ่ ลวร้ายเสมอไป
ถ้าก๊อบปีแ้ ล้วน�าไปต่อยอด น่าจะเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบง่ายๆ ทีท่ า� ให้เรา
ประสบความส�าเร็จได้เช่นกัน...

เขียน ณ วันที่ 4/7/2017
ลงทุนแมน 2.0
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ต�ำนำน “มำซำโยชิ”

ถ้าพูดถึงชื่อ “มาซาโยชิ” หลายคนคงไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกว่าบริษัท

ของเขาถือหุ้นใหญ่สุดในอาลีบาบา ไม่ใช่ แจ๊ค หม่า ทุกคนคงแปลกใจว่า
เขาคือใคร แต่ที่แน่ๆ เขาคือคนที่ ไม่ธรรมดา ถ้า Elon Musk จัดว่าเป็นคน
ที่บ้าเรื่องอนาคตของโลกในฝั่งสหรัฐฯ แล้ว มาซาโยชินี่แหละ ที่เป็นคนบ้า
เรื่องนี้ในฝั่งเอเชีย
มาซาโยชิบ้าพอที่จะมีแผนธุรกิจ 300 ปีข้างหน้า และบริษัทของเขา
ตอนนี้เป็น venture capital ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่พร้อมจะลงทุนในทุก
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอนาคต
มาซาโยชิ เขาเป็นใคร
ชื่อของเขาคือ “มาซาโยชิ ซัน” ดูเหมือนเป็นชื่อญี่ปุ่น แต่จริงๆ แล้ว
เขาเป็นคนเกาหลีทอี่ พยพไปอยูท่ ญ
ี่ ปี่ นุ่ ตอนนีม้ าซาโยชิมสี นิ ทรัพย์ 770,000
ล้านบาท และเป็นคนรวยที่สุดในญี่ปุ่น แซงหน้า ทาดาชิ ยานาอิ เจ้าของ
ร้านเสื้อผ้า UNIQLO ไปเรียบร้อยแล้ว
จุดเริ่มต้นความบ้าของมาซาโยชิมาจากอะไร
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มาซาโยชิ เกิดปี 1957 เขาเป็นลูกคนเกาหลีที่อยู่บนเกาะคิวชูของ
ญี่ปุ่น ภาพในวัยเด็กที่เขาจ�าได้คือ ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนปาหินใส่ เพราะ
เขาเป็นคนเกาหลี และนีค่ งเป็นแรงผลักดันท�าให้เขาอยากท�าอะไรสักอย่าง
เพื่อพิสูจน์ตัวเขาเองว่ามีดีกว่าคนอื่น
สิ่งที่ผลักดันเขาอีกแรงหนึ่งคือ การได้พบกับ เด็น ฟูจิตะ นักธุรกิจ
ที่ประสบความส�าเร็จจากการน�าแฟรนไชส์แมคโดนัลด์มาเปิดที่ญี่ปุ่น
และคนนี้แนะน�าให้เขาเลือกเรียนภาษาอังกฤษ และไปเรียนต่อที่สหรัฐฯ
มาซาโยชิ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าเศรษฐศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กเลย์ ซึ่งท�าให้เขาเริ่มเรียนรู้ว่าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์กา� ลังจะเปลีย่ นโลก เขาเริม่ ท�าธุรกิจตัง้ แต่เรียนอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
เขาเป็นคนคิดถึงเรื่องธุรกิจอยูต่ ลอดเวลา จนถึงขนาดที่ไปจ้างคนมานัง่ เรียน
แทนในเวลาที่เขาไปประชุมธุรกิจข้างนอก
เขาเริ่มจากการไปจ้างคนเก่งๆ ที่เขารู้จักเพื่อที่จะผลิตเครื่องแปล
ภาษา และขายให้บริษัท Sharp ในราคา 15 ล้านบาท พอได้เงินมา ก็เอา
เงินนี้ ไปน�าเข้าตูเ้ กมจากญีป่ นุ่ มาวางไว้ทมี่ หาวิทยาลัยเบิรก์ เลย์ พอเขาเรียน
จบกลับมาญี่ปุ่นเมื่อปี 1980 แทนที่เขาจะเริ่มท�างานทันที แต่เขากลับอยู่
เฉยๆ นานถึง 18 เดือน โดยใช้เวลาใน “การคิดและการอ่าน” ว่าเขาจะท�า
อะไรดี จนท�าให้ครอบครัวเขากลุ้มใจในตอนนั้นว่า ท�าไมเขาไม่ยอมท�างาน
ในที่สุด เขาก็ได้ไอเดียที่จะท�าธุรกิจเกี่ยวกับขายซอฟต์แวร์ เขาก่อ
ตั้งบริษัทชื่อ SoftBank ตอนอายุ 24 ปี ในปี 1981 ด้วยเงิน 3 ล้านบาท
ปี 1984 SoftBank ประสบความส�าเร็จ มีส่วนแบ่ง 50 เปอร์เซ็นต์
ของตลาดซอฟต์แวร์ ในประเทศญี่ปุ่น เขาเป็นคนชอบเทคโนโลยีมาก มาก
พอที่ท�าให้เขาลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีต่างๆ ทั่วโลก 600 บริษัท
การลงทุนของเขามีทั้งขาดทุนบ้าง ได้ก�าไรบ้างไปเรื่อย จนมาถึง
บริษัทเล็กๆ บริษัทหนึ่งชื่อ Yahoo! เข้ามาหาเขา เพื่อต้องการเงินไปพัฒนา
เทคโนโลยีเสิรช์ เอนจิน้ จึงท�าให้บริษทั SoftBank เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่สดุ ถึง 30
ลงทุนแมน 2.0
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เปอร์เซ็นต์ของบริษัท Yahoo! และได้รับก�าไรมหาศาลจากการน�า Yahoo!
IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ในปี 1996
ท�านองเดียวกันกัน SoftBank ให้เงินกับอาลีบาบาของ แจ๊ค หม่า
เป็นทุนเริ่มแรกมากพอที่ท�าให้ตอนนี้ SoftBank เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดใน
อาลีบาบา ไม่ใช่ แจ๊ค หม่า
SoftBank ยังซือ้ กิจการอื่นอีกมากมาย เช่น บริษทั Vodafone Japan
ผู้ ให้บริการมือถือในญี่ปุ่น บริษัท Sprint ผู้ ให้บริการมือถือในสหรัฐฯ และ
ล่าสุดบริษัท ARM ผู้ผลิตชิปและซอฟต์แวร์สัญชาติอังกฤษ
แต่ที่น่าสนใจคือ มาซาโยชิมีแผนธุรกิจ 300 ปีอยู่ในใจมาตลอด
เขาเชื่อใน “Singularity” ว่าในที่สุดเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence)
จะพัฒนาด้วยตัวเองได้จนเหนือกว่ามนุษย์
ใน 30 ปีข้างหน้า หุ่นยนต์จะมีสมองเท่ากับมนุษย์ IQ 10,000 และ
ธุรกิจชิปของบริษัท ARM ของเขาจะได้ประโยชน์ เพราะทุกๆ คนจ�าเป็น
ที่จะต้องใช้มัน
การซื้อกิจการต่างๆ ท�าให้บริษัท SoftBank มีหนี้มหาศาลถึง 4 ล้าน
ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีส่วนทุนเพียง 1 ล้านล้านบาทเท่านั้น
และตอนนีม้ าซาโยชิอายุ 60 ปีแล้ว แทนทีจ่ ะให้บริษทั ขายธุรกิจเพื่อ
เอาเงินไปใช้หนี้ แต่เขาก็ยังรักความเสี่ยง และกล้าพอที่จะก่อหนี้ซื้อธุรกิจ
เทคโนโลยีไปเรื่อยๆ
นั่นคงเป็นเพราะมาซาโยชิเกิดมาเพื่อเทคโนโลยี เขารู้ว่าตัวว่าเขา
ชอบเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็ก และเขาก็คงสนุกกับมันไปตลอดชีวิต...

เขียน ณ วันที่ 5/7/2017
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ส่งพัสดุ ธุรกิจเมกะเทรนด์
สรุป ความรู้เรืองตราสารหนี
Elon Musk
ตอน บุคคลแห่งศตวรรษ
Singularity
ถ้าเรามีชีวิตได้ตลอดไป
ขสมก. มีหนีเท่าไร
ประเทศ Apple
สรุปอาณาจักร CP ทังหมด
อาฟเตอร์ยู vs สตาร์บัคส์
ทำความรู้จัก BIG4
อิชิตัน vs โออิชิ
ชาตรามือ
คือสุดยอดการตลาด
BigC หรือ Lotus ใหญ่กว่ากัน
ศรีราชา ซอสระดับโลก
ไม่ใช่ของคนไทย

One Piece การ์ตูนขายดี
อันดับ 1 ตลอดกาล

บริหารธุรกิจ - จิตวิทยาการจัดการ
และการบริหาร

