หวัง เจี้ยนหลิน ... บุรุษผูคิดไกล ทําใหญ
-----------------------------------------------------ขาวการประกาศรายชื่อมหาเศรษฐีผูมั่งคั่งมากที่สุดของโลกและของประเทศในแตละป
นับเปนเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อวาผูอานหลายทานใหความสนใจติดตามเสมอ บางก็ตองการรูจักที่มาที่ไปของคน
เหลานี้มากขึ้น และศึกษาถึงวิธีคิด วิธีทํางาน และแมกระทั่งชีวิตสวนตัวของคนเหลานี้ เพื่อจะไดนําเอามา
ปฏิบัติใชและอาจมีฐานะดีขึ้นแมเพียงเศษเสี้ยวของมหาเศรษฐีเหลานี้บางก็ตาม
เมื่อตนเดือนธันวาคม 2556 นิตยสารฟอรบส (Forbes) ไดจัดอันดับบุคคลที่รวยที่สุดของ
จีนแผนดินใหญ (Forbes China Rich List) ซึ่งผลปรากฏวา นาย
หวัง เจี้ยนหลิน (Wang Jianlin) ประธานของกลุมตาเหลียน
วานตา (Dalian Wanda Group) ที่โดงดัง กระโดดขึ้นควา
ตําแหนงดวยสินทรัพยกวา 86,000 ลานหยวน หรือราว
14,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ พรอมไดรับการยกยองเปน “นัก
ธุรกิจแหงปของเอเซีย” (Asia’s Businessman of the Year)
ขณะเดียวกัน รายชื่อมหาเศรษฐีหูหรัน (Hurun Rich List) ประจําป 2556 ซึ่งจัดอันดับ
มหาเศรษฐีของจีนตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป ก็ประกาศวานายหวัง เจี้ยนหลินเปนบุคคลที่มั่งคั่งที่สุดของจีน
ดวยสินทรัพยถึง 135,000 ลานหยวน แซงหนานายจง ชิงโหว (Zong Qinghou) ผูกอตั้งและเจาของกิจการ
กลุมวาฮาฮา (Wahaha Group) ธุรกิจเครื่องดื่มชื่อดังแหงนครหังโจว และทําลายสถิติความร่ํารวยที่นางหยาง
ฮุยเหยียน (Yang Huiyan) เศรษฐินีแหงวงการอสังหาริมทรัพยและสมาชิกครอบครัว เจาของคันทรีการเดน
(Country Garden) ที่เคยมีสินทรัพยจํานวนถึง 130,000 ลานหยวนเมื่อป 2550
สถิติมีไวเพื่อรอการถูกทําลายจริง ๆ ... วันนี้ ผมเลยขอถือโอกาสเชิญชวนผูอานมาติดตาม
เกร็ดประวัติและเคล็ดลับความสําเร็จของนายหวัง บุคคลที่รวยที่สุดของจีนและนักธุรกิจแหงป 2556 ของ
เอเซียกัน ...
จากชีวิตเด็กที่ยากลําบาก ... สูนักธุรกิจใหญ
ทานผูอานหลายคนคงจะมีกําลังใจมากขึ้นเมื่อทราบ
วา บุคคลที่มั่งคั่งร่ํารวยที่สุดของจีนอยางประธานหวังกลับมีชีวิตในวัย
เด็กที่แสนยากลําบาก ไมแตกตางจากเด็กจีนทั่วไปในยุคนั้น เขาเกิด
และเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจนในถิ่นทุรกันดานในเขตคังซี
(Cangxi) นครเฉิงตู (Chengdu) มณฑลเสฉวน (Sichuan)
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เสนทางชีวิตของนายหวัง เจี้ยนหลินและกลุมตาเหลียนวานตา
• ป 2497 เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2497 ที่มณฑลเสฉวน (Sichuan) โดยเปนลูกคนโต
ในจํานวนลูก ๕ คนในครอบครัว (ในยุคนั้น จีนยังไมมีนโยบายลูกคนเดียว)
• ป 2513 เขารับราชการทหาร
• ป 2519 เขาเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต
• ป 2529 ออกจากการรับราชการทหาร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหลียวหนิง
(Liaoning University) และเขาทํางานประจําในรัฐบาลเมืองตาเหลียน
• ป 2532 กาวขึ้นรับตําแหนงผูจัดการทั่วไปของบริษัทการพัฒนาที่พักอาศัยเขตซีกัง
(Xigang District Residential Development Co.) ซึ่งนับเปนกาวแรกที่เขาสูธุรกิจอสังหาริมทรัพย
• ป 2535 บริษัทซีกังไดปรับโครงสรางและเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “ตาเหลียนวานตา”
(Dalian Wanda)
• ป 2536 กาวขึ้นดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารของกลุมตาเหลียนวานตาใน
เดือนมีนาคม 2536 และขยายกิจการออกนอกเมืองตาเหลียน โดยเริ่มขยายกิจการไปยังนครกวางโจว
• ป 2543 เปดวานตาพลาซา (Wanda Plaza) แหงแรก ปจจุบันกลุมวานตามีพลาซาอยู
ทั้งหมด 80 แหงทั่วจีน
• ป 2546 เปดโรงแรมหาดาวแหงแรก
• ป 2548 กาวติดอยูในรายชื่อมหาเศรษฐีจีนจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอรบส
(Forbes) เปนครั้งแรก ดวยมูลคาทรัพยสิน 309 ลานเหรียญสหรัฐฯ
• ป 2550 เปดหางสรรพสินคาวานตา (Wanda Department Store) แหงแรกขึ้น
• ป 2551 ยายสํานักงานใหญจากเมืองตาเหลียนมายังกรุงปกกิ่ง
• ป 2553 ติดอันดับมหาเศรษฐีพันลานของนิตยสารฟอรบส ดวยมูลคาทรัพยสิน 3,000
ลานเหรียญสหรัฐฯ
• ป 2554 ติดอันดับผูใจบุญอันดับแรกของจีนจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอรบส และ
บริจาคเงินมูลคา 197 ลานเหรียญสหรัฐฯ
• ป 2555 เทกโอเวอรกิจการของบริษัท เอเอ็มซีเอนเทอรเทนเมนท (AMC
Entertainment, Inc.) พรอมทั้งกอตั้งหนวยธุรกิจวัฒนธรรมของกลุมขึ้นเปนครั้งแรก
• ป 2556 ซื้อซันซีกเกอร (Sunseeker)
กิจการผูผลิตเรือยอรชชื่อดังของอังกฤษ กาวขึ้น ติดอันดับมหา
เศรษฐีอันดับ 1 ของจีนดวยสินทรัพยมูลคากวา 14,100 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และไดรับเลือกเปนนักธุรกิจแหงป 2556 ของ
ภูมิภาคเอเซีย
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ในระหวางป 2513-2529 เขาถูกเกณฑเขารับราชการทหารประจํากองทัพปลดแอก
ประชาชนจีน (People's Liberation Army) ซึ่งถือเปนชวงเวลาที่ทรหดและปราศจากความราเริงดังเชนชีวิต
ของวัยรุนทั่วไปในตางประเทศ จากคําสัมภาษณชวงหนึ่ง “เขาตองเดินเทาระหกระเหินจากเมืองหนึ่งไปยังอีก
เมืองหนึ่งอยางยากลําบากมาก โดยมีอยูชวงเวลาหนึ่งที่เขาตองเดินแบกปนและสัมภาระตอเนื่องเปนระยะเวลา
ถึงสองเดือนบนเสนทางที่เต็มไปดวยหิมะและน้ําแข็งที่หนาวเหน็บเปนระยะทางยาวไกลนับพันกิโลเมตร” แต
ดวยความรักในอาชีพทหาร เขาก็ไมเคยนึกยอทอแตอยางใด
อยางไรก็ดี นายหวังในวัย 32 ปก็ออกจากการรับราชการ
ทหารตามนโยบายการลดกําลังพลของทานเติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping)
หลังจากนั้น เขาตัดสินใจเดินทางไกลอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ เขาเลือก “ลาฝน”
ไปสมัครทํางานในกิจการรัฐวิสาหกิจดานอสังหาริมทรัพยในตาเหลียน
(Dalian) เมืองทาสุดปลายแหลมที่โดงดังของมณฑลเหลียวหนิง (Liaoning)
แถบอีสานจีน ซึ่งกลายเปนจุดเริ่มตนของชีวิตคูและไดมีโอกาสเรียนรูธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในเวลาตอมา ทั้งนี้ นายหวังแตงงานและมีลูกชายหนึ่งคนนาม
วา “ซือฉง” (Sicong) ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของอังกฤษและ
เปดกิจการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในปจจุบัน
ประธานหวัง ผูซึ่งไมชอบชีวิตการเปนขาราชการ เลายอนถึงเหตุการณในชวงนั้น วา “เทาที่
จําความไดผมไมรูอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเลย” แตเห็นวาชวงนั้นเปนจังหวะโอกาสที่ดี โดยในป 2535
เขาก็ไดฉกฉวยโอกาสที่คนอื่นมองไมเห็นโดยการเขา ซื้อกิจการของบริษัทซีกังที่เต็มไปดวยหนี้สินตามนโยบาย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) ของรัฐบาลจีนดวยเงินลงทุนเพียง 500,000 หยวน โดยไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินจากแมยาย
หลังจากนั้น ประธานหวังก็ปรับเปลี่ยนแนวทาง ปรับโครงสรางองคกร และกลยุทธของ
บริษัทใหสอดคลองตามยุคปฏิรูปพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทางภาคใตของจีนของทานเติ้ง เสี่ยวผิง (Deng
Xiaoping) รวมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “ตาเหลียนวานตา” ซึ่ง
แปลวา “ความสําเร็จที่ลนหลาม” และเริ่มขยับขยายกิจการไปยัง
นครกวางโจว ซึ่งเปนหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญทางตอนใตของ
จีนที่เปดสูโลกภายนอกในชวงแรก แตโอกาสก็เกิดขึ้นมาพรอมกับวิกฤติเมื่อรัฐบาลจีนในขณะนั้นเปลี่ยน
นโยบายกําหนดใหธนาคารพาณิชยงดปลอยสินเชื่อใหแกกิจการอสังหาริมทรัพยในจีน ซึ่งสงผลใหรอยละ 70
ของกิจการอสังหาริมทรัพยจีนโดยรวมในยุคนั้นตองลมละลาย
เหตุการณในครั้งนี้ยังทําเอาประธานมือใหมอยางนายหวังลมจับและลมปวยเขาโรงพยาบาล
อยูนานนับสัปดาห ซึ่งนับเปนชวงเวลาที่ยากลําบากและเปนบทเรียนที่ดีสําหรับกลุมวานตา หลังจากเหตุการณ
ดังกลาว ประธานหวังไดสั่งใหทีมงานการเงินตระเตรียมกระแสเงินสดใหพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
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นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในอีกหลายระลอกในเวลาตอมา ทามกลางการเติบโตของคนชั้นกลางในจีน ซึ่งเปน
กลุมลูกคาหลักของบริษัทในชวงนั้น บริษัทสามารถกลับมาสรางหลักปกฐานไดในเวลาตอมา และดวยกลยุทธ
การลดระยะเวลาดําเนินโครงการลง เขาสามารถแปรเปลี่ยนธุรกิจที่ใกลลมละลายใหมาประสบความสําเร็จ
อยางลนหลามชนิดไมคาดฝน
ปจจุบัน นายหวัง เจี้ยนหลิน ผูซึ่งชื่นชอบเพลงจีนพื้นบานและฟุตบอลเปนชีวิตจิตใจ มักใช
เวลาสวนใหญอยูในกรุงปกกิ่ง โดยเฉพาะในหองทํางานชั้นที่ 25 ของอาคารวานตาพลาซาในยานกั๋วเมา
(Guomao) ในดานธุรกิจ เขาเปนที่รูจักในนามผูกอตั้งและประธานของกลุมวานตา ซึ่งเปนกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและบันเทิงเชิงพาณิชยที่เติบโตและทะเยอทะยานรวดเร็วมากที่ สุดของจีน
เขาเชื่อวา “บริษัทที่ยิ่งใหญอุบัติขึ้น มิใชเกิดจากการ
พัฒนา เพราะทุกบริษัทตองมีลักษณะเฉพาะของตนเอง” ทั้งนี้ กลุม
วานตามีคติพจนวา “International Wanda, Century
Enterprise” ซึ่งมีความหมายวา “วานตาในระดับสากล บริษัทแหง
ศตวรรษ” และมีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการไดแก ความฝน
วัฒนธรรม จริยธรรม และความมีวินัย โดยอยูบนพื้นฐานของคานิยมที่มุงเนนเรื่องความซื่อสัตยและคุณคาทาง
สังคมแทนที่จะเห็นคุณคาขององคกรหรือสวนตัว กลาวคือ ควรเห็นคุณคาของสวนรวมมากกวาสวนตน ซึ่งเปน
หลักขอคิดของ “ขงจื้อ”
ในป 2556 กลุมวานตามีสินทรัพยคิดเปนมูลคารวมกวา 300,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ
และรายไดราว 180,000 ลานหยวน ซึ่งธุรกิจสําคัญครอบคลุมตั้งแตวานตาพลาซาอีกเกือบ 80 แหง ซึ่งเปน
กิจการที่ใหญที่สุดในจีน คอมเพล็กซรานคาปลีกพรอมที่พักอาศัยดานบนราว 80 แหง โรงแรมหาดาวอีก 46
แหงทั่วจีนและตางประเทศ โดยเปนพันธมิตรกับแฟรนไชส ดานบริการโรงแรมชั้นนําของโลก อาทิ ฮิลตัน
(Hilton) แอ็กคอร (Accor) และสตารวูด (Starwood) รวมทั้งโรงภาพยนตรมัลติเพล็กซ (Multiplex) จํานวน
ถึง 730 แหงรวมราว 6,000 จอ และศูนยคาราโอเกะอีกราว 70 แหงทั่วจีน
นอกจากนี้ กลุมวานตายังมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอื่นอีกมากมายทั้งในและ
ตางประเทศ อาทิ โครงการกอสรางพลาซาจํานวน 50 แหง ซึ่งจะทําใหพื้นที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพยของ
กลุมเพิ่มขึ้นเปน 23 ลานตารางเมตรในป 2557
ความสําเร็จในการพัฒนากิจการของกลุมวานตาใหเติบโตอยางรวดเร็วและมีแนวทางที่
ชัดเจนในชวง 20 ปที่ผานมา และกลายเปนนิติบุคคลที่ชําระภาษี
เงินไดมากที่สุดในบรรดากิจการเอกชนของจีนในปจจุบัน ทําให
วงการธุรกิจจีนตางขนานนามประธานหวังในวัย 59 ปวาเปน “เจา
พอธุรกิจอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย ” (Godfather of
Commercial Real Estate)
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หวัง เจี้ยนหลิน ... กลา คิดใหญ มองบวก
ใจกลา ... เด็ดเดี่ยว การเดินทางเพื่อไปเสี่ยงหางานทําในเมืองตาเหลียนที่หางไกลจากบาน
เกิดถึงราวครึ่งประเทศนับวาไมใชเรื่องที่จะเกิดขึ้นไดงาย ๆ ซึ่งสําหรับคนไทยแลว ก็อาจเปรียบไดกับการพราก
จากบานเกิดเพื่อไปทํางานในตะวันออกกลางที่มีสภาพแวดลอมที่แตกตางอยางยากที่จะคาดเดา ขณะที่การ
ขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางตอเนื่องทั้งในและตางประเทศก็สะทอนวา ประธานหวังเปนคนใจถึงพึ่งไดคน
หนึ่ง เขากลาที่จะเผชิญโชค และความทาทายใหม ๆ อยูเสมอ เพราะหาก
มองยอนกลับไปในชวงแรกของการเขาสูเสนทางชีวิตธุรกิจนั้น ตลาด
อสังหาริมทรัพยในจีนก็ดูจะไมดีเอาเสียเลย แมกระทั่งบริษัทซีกังแหง
เมืองตาเหลียนที่ประธานหวังทํางานอยูก็เกือบจะลมละลาย ซึ่งนั่นก็
กลายเปนโอกาสสําคัญของชีวิตประธานหวังในเวลาตอมา
นอกจากนี้ ประธานหวัง ยังผลักดันกลุมวานตาใหสยายปกออกนอกพื้นที่เมืองตาเหลียน …
จากอีสานสูตอนใตของจีน และกาวเขาทําธุรกิจบันเทิงเปนครั้งแรก ซึ่งนับวาเปนธุรกิจใหมและแฝงไวซึ่งความ
เสี่ยงในจีน แตเขาก็มองวานั่นคือโอกาสที่ดีในการเขาไปพัฒนาธุรกิจเหลานี้ เพราะประเมินวาธุรกิจโรง
ภาพยนตรเปนอุตสาหกรรมดาวรุง (Sunrise Industry) ในจีน … จึงตองการสรางความไดเปรียบจากการเขา
สูตลาดกอน
กวา 20 ปที่ประธานหวังบริหารกิจการและสรางแบรนดของกลุมวานตาจนเปนที่รูจักทั่วจีน
เขานิยมเลือกทีมงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพัฒนาไปพรอมกัน อยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับ
โครงสรางและวัฒนธรรมองคกรเชิงลึก รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อใหเสริมสรางความสัมพันธ ระหวางพนักงานกับ
ผูบริหารระดับสูง จนไดรับเลือกเปนนักธุรกิจแหงปของเอเซียในป 2556 โดยนิตยสารฟอรบส ขณะเดียวกัน
ความใจกลา เด็ดเดี่ยว และปราดเปรื่อง รวมทั้งการแสดงความเปนจีนอยางไมสิ้นสุดของประธานหวังนี้เองจะ
ฉายแสงในวงการธุรกิจโลกมากขึ้นอยางแนนอนในอนาคต
ดวยความสามารถในการผสมผสานของสัญชาติญาณของ
การเปนผูประกอบการจีน วัฒนธรรม และการบริหารงานที่ทันสมัย ทําให
ประธานหวัง เจี้ยนหลินพัฒนากลุมวานตาสูความเปนสากล เขากําลังพยายาม
ขับเคลื่อนกิจการและแบรนดของกลุมวานตาใหเปนที่รูจักและยอมรับใน
ตลาดโลก ทําใหหลายฝายเชื่อมั่นวา ประธานหวังจะกาวเปนหนึ่งในสุดยอดนัก
ธุรกิจจีนที่สามารถสรางอิทธิพลอยางกวางขวางตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ธุรกิจโลกในอนาคต
คิดใหญ ... ทําเร็ว การมีวิธีคิดที่ตองการบริหารเวลาชีวิตและการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหประธานหวังเลือกที่จะจับงานใหญมากกวางานเล็ก เพราะเขาเห็นวางานไมวาจะมีขนาด
เล็กหรือใหญก็ใชเวลาที่ไมแตกตางกันมากนัก
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เขาเห็นวา “ความใหญ” และ “ความรวดเร็ว” นับเปนจุดขายสําคัญของการดําเนิน
โครงการอสังหาริมทรัพย เพราะชวยใหกิจการสามารถลดตนทุนและเพิ่มรายไดจากคาเชาได ประธานหวังเคย
กลาวเอาไววา “พวกเราไมสามารถที่จะกาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดโลกได
หากพวกเราเติบโตในอัตราปกติ บริษัทระดับโลกบางราย อาทิ เชน
กลุมไซมอนพรอพเพอรตี้ (Simon Property Group) ใชเวลามากกวา
ศตวรรษในการกาวขึ้นเปนอันดับหนึ่งของโลก ผมไมสามารถมีชีวิต
ยาวนานเชนนั้นได ดังนั้นจึงจําเปนตองเติบโตอยางรวดเร็ว” จุดสําคัญ
ของการพัฒนาโครงการจึงอยูที่การใชเวลาในการคิดและวางแผนการดําเนินโครงการ ขอเพียงใหทุกอยางลงตัว
ก็ใสเกียรเดินหนาเต็มแรง
แมกระทั่งเจาหนาที่ของรัฐบาลจีนในหลายเมืองก็พูดเปนเสียงเดียวกันวา “ปกติแลว กลุม
วานตาจะใชเวลาเพียง 2-3 ปเทานั้นในการตัดสินใจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและเปดโครงการสูสาธารณชน”
ตัวอยางเชน กลุมวานตาใชเวลาเพียง 8 เดือนในการพัฒนาคอมเพล็กซเชิงพาณิชย จํานวน 6 หลังบนถนนฮั่น
(Han) ระยะทาง 1.5 กิโลเมตรในใจกลางเมืองอูฮั่น (Wuhan) เมืองเอกของมณฑลหูเปย (Hubei) ขณะที่
ขอมูลจากพนักงานของบริษัทกอสรางในโครงการพัฒนาพลาซาแหงหนึ่งในเมืองซีอาน (Xi'an) มณฑลซานซี
(Shaanxi) ของกลุมวานตาก็ใหขอมูลเพิ่มเติมวา “กลุมวานตากําหนดตารางการกอสรางอยางรัดกุม เพื่อให
งานกอสรางดําเนินไปอยางรวดเร็วเฉลี่ย 1 ชั้นทุก 3 วัน ... หากงานเสร็จกอนกําหนด คุณก็จะไดรับเงินพิเศษ
อีกดวย”
ในกรณีของการดําเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของกลุมวานตาในตางประเทศก็โดด
เดนไมแพกัน ทานเซบาสเตียน วูด (Sebastian Wood) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศจีนกลาววา ใน
บรรดาราว 500 บริษัทจีนที่เขาไปลงทุนในอังกฤษ กลุมวานตาไดรับการยอมรับวาอยูในระดับหัวแถวทั้งในแง
ขนาดการลงทุนและแผนงานในอนาคต
ตัวอยางที่เห็นไดชัดไดแก โครงการกอสราง
โรงแรมวานตาลอนดอน (Wanda Hotel London) ที่พัก
อาศัยระดับหาดาวใจกลางกรุงลอนดอน ซึ่งกลุมวานตาก็ใชเวลา
เพียงราว 3 เดือนในการศึกษาโครงการ สอบทานธุรกิจ (Due
Diligence) และตัดสินใจซื้อที่ดินจากกรีนพรอพเพอรตี้เวน
เจอร (Green Property Ventures) บริษัทพัฒนาและลงทุน
ดานอสังหาริมทรัพยที่เชี่ยวชาญพื้นที่ยานธุรกิจในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด โรงแรมแหงนี้จะเปนอาคาร
ที่พักอาศัย 62 ชั้นสูง 205 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก ใจกลางยานธุรกิจที่ดีที่สุดแหงหนึ่งทามกลาง
สถานที่สําคัญมากมายในกรุงลอนดอน อาทิ สถานทูตของสหรัฐฯ และเนเธอรแลนดแหงใหมในอังกฤษ และ
พรอมพรั่งไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวก สระวายน้ําบนชั้นดาดฟา และเฟอรนิเจอรตกแตงสุดหรู
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ในการพัฒนาธุรกิจในตางประเทศก็มีตัวอยางที่ดีและควรเรียนรูมากมาย สําหรับผูชายในรุน
ราวคราวเดียวกันสวนใหญทไี่ มมีโอกาสไปใชชีวิตและศึกษาเรียนรูภาษาในตางประเทศแลว การออกไปลงทุน
ประกอบการในตางประเทศถือวาเปนความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญของประธานหวัง ซึ่งสามารถเรียกไดวา เปน
“ความฝนของจีน”
วิสัยทัศน ... กวางไกล ประธานหวังยังเปนคนที่เต็มไปดวยวิสัยทัศนที่กวางไกล เขาประเมิน
วา ทามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่นักวิชาการคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 16 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในป
2563 สงผลใหภาคบริการของจีนก็จะมีขนาดใหญมากที่สุดในโลก ขณะเดียวกันจํานวนชาวจีนที่มีรายไดสูงก็
จะเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเทาตัว คนเหลานี้ลวนตองการใชจายเงินที่หามาไดมากขึ้น อันจะเปนหนทางแหงการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจอันมหาศาล เขาจึงพยายามขับเคลื่อนบริษัทเขาสูธุรกิจบริการระดับ
คุณภาพ ไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพย โรงแรม บันเทิง และทองเที่ยว
ตัวอยางเชน ประธานหวังยังวาดฝนที่ตองการ
จะเห็นกลุมวานตากาวขึ้นเปนกิจการดานบันเทิง 20 อันดับ
แรกของโลกในป 2559 เขายังสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ศูนยกลางอํานาจในวงการภาพยนตรโลก โดยกลาวไววา
“อนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตรโลกอยูที่เมืองจีน เพราะ
พวกเรามีประชากร 1,300 ลานคน ... เราจะเปนธุรกิจภาพยนตรที่ใหญที่สุดในโลกในป 2561” ดังนั้น จึงไม
นาแปลกใจที่เราเห็น ความพยายามของกลุมวานตาในการพัฒนาธุรกิจโรงภาพยนตรมัลติเพล็กซในชวงหลายป
กอนหนานี้จนมีจํานวนอยูราว 90 แหงจํานวนรวม 800 จอ นับเปนกิจการโรงภาพยนตรที่ใหญที่สุดในเอเชีย
เพื่อสานฝนของการเปนเบอรหนึ่งในวงการภาพยนตรโลกใหเปนจริง ในป 2555 เขาจึง
ตัดสินใจทุมเงินมูลคา 2,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ เขาเทกโอเวอร
เอเอ็มซีเอ็นเทอรเทนเมนท กิจการเชนโรงภาพยนตรที่ใหญเปน
อันดับ 2 ของโลกแหงเมืองลีวูด (Leawood) มลรัฐแคนซัส
(Kansas) สหรัฐฯ ที่ใหบริการผูชมถึงปละราว 200 ลานคนตอป
ซึ่งภายหลังการเขาซื้อกิจการดังกลาวก็สงผลใหกลุมวานตากาวขึ้น
เปนกิจการโรงภาพยนตรที่ใหญที่สุดในโลกไปในทันที
ปจจุบัน กลุมวานตาครองตลาดผูชมภาพยนตรถึง 2 ใน 3 ภูมิภาคสําคัญของโลก ไดแก
สหรัฐฯ และเอเซีย คงเหลือเพียงตลาดยุโรปเทานั้น ประธานหวังจึงประกาศที่จะทุมเงินอีกราวปละ 500 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในการขยายอาณาจักรกิจการโรงภาพยนตรในอนาคตเพื่อครองตลาดโลกอยางแทจริง
ความยิ่งใหญของการขยายธุรกิจกลุมวานตายังไมจบเพียงแคนั้น เพราะเมื่อ เดือนกันยายน
2556 ประธานหวังยังไดสรางผลงานยิ่งใหญกวาที่เคยทํามากอน โดยจัดงานฉลองการเปดตัว โครงการ “The
Oriental Movie Metropolis” กิจการสตูดิโอภาพยนตรที่ใหญที่สุดของโลกมูลคาราว 50,000 ลานหยวน
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หรือกวา 8,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่ชิงเตา (Qingdao) เมืองชายทะเลที่สวยงามในมณฑลซานตง
(Shandong) ดานทิศตะวันออกของจีน ซึ่งจะกลายเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมภาพยนตรของจีนในอนาคต
ในวันดังกลาว ประธานหวังในชุดสูทสีเทาเขมและเน็คไทสีชมพูลายทางใหการตอนรับ
แขกเหรื่อพิเศษของจีนและจากทั่วโลกรวมหลายพันคน ซึ่งในจํานวนนี้ รวมถึงการรวมปรากฏตัวของดารา
ดังฮอลลีวูดจํานวนมาก อาทิ ดัสติน ฮอฟฟแมน (Dustin Hoffman)จอหน ทราโวลตา (John Travolta)
นิโคล คิดแมน (Nicole Kidman) แคทเธอรีน ซีตา-โจนส (Catherine
Zeta-Jones) ลีโอนารโด ดิคาพริโอ (Leonardo DiCaprio) ฮารวี
เวนสไตน (Harvey Weinstein) และอีแวน แม็กเกรเกอร (Ewan
McGregor) ความมุงมั่นและทะเยอทะยานของประธานหวังและกลุม
วานตาไดเปนขาวครึกโครมออกไปทั่วโลก โดยมีสื่ออยางนอย 170
รายที่รวมตีขาวการเปดตัวโครงการดังกลาว
โครงการ The Oriental Movie Metropolis นี้มีพื้นที่รวมกวา 1,400 ไร แบงออกเปน
8 ระยะ และคาดวาจะแลวเสร็จในป 2560 ซึ่งจะประกอบดวยเวทีการแสดง 20 แหง สตูดิโอขนาด
10,000 ตารางเมตร ศูนยการประชุมและจัดแสดงสินคา เพื่อสําหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตรประจําป
สวนสนุกภายในตัวอาคาร พิพิทธภัณฑหุนขี้ผึ้ง โรงแรมและรีสอรท 7 แหง และเวทีใตน้ําแหงแรกของโลก
รวมทั้งที่จอดเรือยอรชอีก 300 ลํา ซึ่งประธานหวังมองวา โครงการนี้จะเปนกลไกสําคัญที่ชวยสนับสนุนกล
ยุทธของรัฐบาลจีนที่ตองการเปนศูนยกลางดานวัฒนธรรมของโลก และการพัฒนาธุรกิจบันเทิงและพักผอน
หยอนใจของกลุมวานตา
นอกเหนือจากโครงการดังกลาวในเมืองชิงเตาแลว กลุมวานตายังจะเปดสวนสนุกและ
ภาพยนตรในเมืองอูฮั่น และลงทุนอีก 90,000 ลานหยวนเพื่อพัฒนา “เมืองแหงการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม” (Cultural Tourism Cities) ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากลาสเวกัส (Las Vegas) จํานวน 10 แหง
ทั่วจีน อาทิ นครฮารบิน (Harbin) มณฑลเฮยหลงเจียง (Heilongjiang)
นครเหอเฝย (Hefei) มณฑลอันฮุย (Anhui) และเมืองหนานชาง
(Nanchang) มณฑลเจียงซี (Jiangxi) ซึ่งแตละแหงจะประกอบดวย
สตูดิโอ สวนสนุก ศูนยกลางการจับจายใชสอย โรงแรม และภาพยนตรใน
มาตรฐานระดับโลก
ผลจากการขยายกิจการอยางเปนรวดเร็ว เปนระบบ และตอเนื่องดังกลาว จึงคาดวาธุรกิจ
ของกลุมวานตาจะเติบโตอยางกาวกระโดดและกลายธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลกภายในชวง 2-3
ปขางหนา ประธานหวังเคยใหสัมภาษณไววา เขาตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มรายไดในแตละปของกลุมวานตาถึงกวา
60,000 ลานหยวนในอนาคต ซึ่งนั่นหมายความวา รายไดของกลุมจะพุงขึ้นแตะ 300,000 ลานหยวนใน
ไมกี่ปขางหนา และเพิ่มขึ้นทะลุหลัก 600,000 ลานหยวนภายในป 2563
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มองเชิงบวก ... อดทน ทําจริง นายหวังยังมีมุมมองที่แตกตางจากคนอื่น ๆ ในขณะที่
ผูประกอบการจํานวนมากไมกลาขยายกิจการในชวงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว แตเขากลับเห็นวานั่นคือชวงเวลา
ที่ดีที่สุด เขาผานรอนผานหนาวนับครั้งไมถวนทําใหเขาเปนคนมองโลกในแงดีที่มีความคิดเชิงบวกอยูเสมอ
เพราะเมื่อถูกสอบถามถึงสภาพตลาดอสังหาริมทรัพยของจีนที่ชะลอตัวลงในคราใด นายหวังก็มักจะอธิบายดวย
คําวา “ยวี่ฉ”ี (Yu Qi) ซึ่งแปลวา “ความคาดหวัง” อยูเสมอ
เขาเชื่อมั่นวา การเติบโตในอัตราที่ลดลงของเศรษฐกิจและ
ตลาดอสังหาริมทรัพยจีนในชวงหลายปที่ผานมาจะเกิดขึ้นเพียงในระยะสั้น
ผูประกอบการในธุรกิจนี้จึงตองอดใจ “รอจังหวะ” อยางมี “ความหวัง” อยู
เสมอวาเหตุการณเหลานั้นจะแปรเปลี่ยนเปนเชิงบวกในอนาคต และดวยราคา
อสังหาริมทรัพยของตลาดจีนที่เพิ่มขึ้นอยางชา ๆ ในระยะหลัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปที่ผานมาที่ตลาดกลับมาเริ่มเติบโตอีกครั้ง ภายหลังจากที่รัฐบาลจีน
มิไดควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพยเขมงวดอยางที่คาดคิดไวกอนหนานี้ สงผลใหรายไดและสินทรัพยของกลุม
วานตากลับมาคึกคักอีกครั้ง
ประธานหวังยังมองวา ตลาดอสังหาริมทรัพยของจีนที่เติบโตอยางรวดเร็วในชวงหลายปที่
ผานมานั้น ก็ยังเปนเพียงระยะแรกของการพัฒนาเทานั้น เมื่อเทียบกับของสหรัฐฯ และยุโรป วางาย ๆ เขาเห็น
วา ตลาดอสังหาริมทรัพยของจีนยังมีศักยภาพสูงและจะยังเติบโต
อีกมากในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่ตองการสรางธุรกิจของ
กลุมวานตาเพื่อ “ความยืนยาว” (Longevity) โดยเขาเคยกลาวไว
วา “กลยุทธของพวกเราก็เพื่อการพัฒนาบริษัทขนาดใหญแทนที่จะ
เสี่ยงลงทุนและปลอยตัวอยางมีความสุข พวกเราตองอาศัยการ
พัฒนาที่ยาวนานนับศตวรรษ”
นอกจากนี้ ประธานหวังยังใชจังหวะโอกาสนี้ประกาศเดินหนาขยายกิจการของกลุมวานตาสู
ระดับโลก เขามิเพียงสักแตวาพูดเทานั้น แตลงมือทําจริง โดยเขาได จัดเตรียมวงเงินลงทุนถึง 5,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตอปในการขยายกิจการอสังหาริมทรัพยและบันเทิงออกสูตางประเทศ ตัวอยางเชนในชวงป
2556 ที่สถานการณเศรษฐกิจโลกยังไมสอเคาวาจะฟนตัวอยางมีเสถียรภาพ กลุมวานตาก็ เดินหนาลงทุนใน
กิจการที่เกี่ยวของมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเงินราว 60 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อเขาไปถือหุนรอยละ
65 ของทั้งหมดของบริษัท เหิงลี่อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย จํากัด (Hengli Commercial Properties
(Group) Ltd.) กิจการที่ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง ซึ่งจะทําหนาที่เปนเวทีการระดมทุนของกลุม
วานตาเพื่อการควบรวมกิจการในตางประเทศในอนาคต
หรือแมกระทั่งการตัดสินใจซื้อซันซีกเกอร บริษัทผูผลิตเรือยอรชที่โดงดังของอังกฤษเมื่อ
เดือนมิถุนายนดวยมูลคา 1,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยถือหุนถึงรอยละ 92 ของจํานวนหุนทั้งหมดเมื่อวันที่
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๑๙ มิถุนายน ซึ่งประธานหวังเห็นวาการเปดตัวในวันดังกลาว “๖๑๙” จะ
ทําใหกิจการเติบโตอยางยั่งยืน (ในวัฒนธรรมจีน เลข ๖ มีความหมายวา
ราบรื่น และเลข ๙ หมายถึง ยืนยาว) อนึ่ง บริษัทซันซีกเกอรนี้มีชื่อเสียง
และแบรนดที่ดีจากการผลิตเรือยอรชรุนพิเศษ “Sunseeker Predator
108 Special Edition” เขาฉากภาพยนตรเจมสบอนด (James
Bond) “พยัคฆราย 007” เมื่อป ๒๕๕๓
เมื่อถูกถามวาทําไมจึงตัดสินใจซื้อกิจการของซันซีกเกอร ก็ไดรับขอคิดจากประธานหวังวา
เนื่องจากกลุมวานตา “วางแผนทําธุรกิจชมรมเรือยอรชในเมืองชายฝงทะเล ๓ จุดของจีน ซึ่งแตละแหงจะตอง
มีเรือยอรชไวใหบริการอยางนอย 10 ลํา ดังนั้น ในเชิงธุรกิจ จึงคุมกวาที่จะซื้อกิจการผลิตเรือยอรชมากกวา
การซื้อเรือยอรช ๓0 ลํา”
ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัยก็เปนอีกธุรกิจหนึ่งที่กลุมวานตาไมเคยทอดทิ้ง ในป 2556 กลุม
วานตาเปดธุรกิจโรงแรมหาดาวถึง ๑๖ แหงในจีน และยังวางแผนจะขยายกิจการดังกลาวออกไปยัง
ตางประเทศ ประธานหวังกลาวไววา “ที่ผานมา เราเห็นแตกิจการตางชาติที่ดําเนินโครงการพัฒนาโรงแรมหา
ดาวในจีน ทําไมกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจีนจะดําเนินธุรกิจนี้ในตางประเทศไมได”
เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 กลุมวานตายังประกาศแผนที่จะลงทุนกวา 1,๕00 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ กอสรางโรงแรมและที่พักอาศัยระดับหาดาวริมแมน้ําเธมส (Thames) ในยานวอกซฮอลล (Vauxhall)
ตอนใตกรุงลอนดอน เมื่อแลวเสร็จ โรงแรมและที่พักอาศัยดังกลาวจะเปนโครงการอสังหาริมทรัพยระดับหรู
ของจีนแหงแรกในตางประเทศ ทั้งนี้ กลุมวานตาวางแผนจะขยาย
ธุรกิจนี้อยางตอเนื่อง และตั้งเปาหมายที่จะเปดโรงแรมหาดาวใน 10
เมืองใหญทั่วโลกภายใน 10 ปขางหนา ซึ่งนอกจากโครงการที่กรุง
ลอนดอนแลว นายหวังยังมีแผนจะขยายธุรกิจตอเนื่องไปยังนิวยอรก
และเมืองใหญอื่นในปตอ ๆ ไป
การบริหาร ... สายสัมพันธ นายหวังนับวามีความสามารถในการบริหาร “ระยะหาง” จาก
นักการเมือง นายธนาคาร และนักธุรกิจอื่นไดเปนอยางดี กลาวคือ เขาตระหนักดีกวา เศรษฐกิจจีนชี้นําโดย
การเมือง จึงพยายามสานสัมพันธที่แนบแนนกับนักการเมืองระดับสูง นายธนาคาร และนักธุรกิจใหญของจีน
เปนจํานวนมาก แตก็สามารถรักษาความใกลชิดไดอยางเหมาะสม แมวาประธานหวังจะพยายามสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูที่เกี่ยวของ แตเขาก็เห็นวาการรักษาระยะหางนับเปนสิ่งสําคัญ โดยเตือนวา “คุณไม
สามารถมีความสัมพันธกับเจาหนาที่ภาครัฐอยางแนบแนนเกินไป อยาเอาความสัมพันธสวนตัวไปผนวก
รวมเขากับการพัฒนาบริษัท”
สื่อจีนรายหนึ่งวิเคราะหวา เขามีความสัมพันธที่ดียิ่งกับทานปว ซีไหล (Bo Xilai) ซึ่งขึ้นดํารง
ตําแหนงรักษาการนายกเทศมนตรีเมืองตาเหลียนในปเดียวกับที่ประธานหวังกาวขึ้นบริหารกลุมวานตา และ
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ตอมาเมื่อทานปวไดรับแตงตั้งขึ้นเปนผูวาการมณฑลเหลียวหนิงก็เปนชวงที่กิจการของกลุมวานตาเติบใหญ
ในตาเหลียน กลุมวานตายังขยายกิจการอยางกาวกระโดดสอดคลองกับการชวงจังหวะที่ทานปวกาวขึ้นรับ
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและเลขาธิการพรรคมหานครฉงชิ่งกอนมีปญหาพัวพันเรื่องคอรัปชั่น
ในเวลาตอมา
นอกจากนี้ ประธานหวังยังเปดตัวโครงการ “The Oriental Movie Metropolis” ในวัน
เดียวกับที่ทานปวถูกพิพากษาอยูในหองตัดสินคดีที่อยูหางจากสถานที่เปดตัวโครงการเปนระยะทางไมถึง 300
กิโลเมตรในมณฑลซานตง แตไมวาจะถูกซักถามถึงความสัมพันธมากเพียงใด ประธานหวังก็เนนย้ําเสมอวา
ความสัมพันธดังกลาวเปนเรื่องธุรกิจเทานั้น
หรืออีกตัวอยางหนึ่งไดแก การขายทีมฟุตบอลตาเหลียน
วานตาใหแกนายสูว หมิง (Xu Ming) นักธุรกิจใหญในเมืองตาเหลียน หลังจาก
มีขาวระแคะระคายเกี่ยวกับความไมชอบมาพากลในการบริหารงานและการล็
อกผลการแขงขัน ทั้งที่ กอนหนานี้ ประธานหวังยอมทุมเงินปนทีมฟุตบอลนี้จน
โดงดังมากับมือ จนถูกเปรียบเปรยวาเปน “โรมัน อิบราโมวิชของจีน” (นาย
โรมัน อิบราโมวิชเปนมหาเศรษฐีรัสเซียที่ทุมเงินซื้อและพัฒนาทีมฟุตบอลเชลซี
ของอังกฤษจนโดงดัง) อยางไรก็ดี ตอมานายสูวก็ถูกพิพากษาตัดสินจําคุกตลอดชีวิตในขอหาพัวพันกับคดี
คอรัปชั่นของทานปว แตชื่อเสียงของนายหวังมิไดรับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณดังกลาวแตอยางใด
ขณะเดียวกัน โดยที่ธนาคารพาณิชยรายใหญของจีนลวนเปนกิจการของรัฐ ซึ่งเปนแหลง
สนับสนุนดานการเงินที่สําคัญสําหรับกิจการอสังหาริมทรัพย ประธานหวังก็นับวามีความสัมพันธที่ดีเยี่ยมกับ
ผูบริหารระดับสูงของธนาคารเหลานี้ ซึ่งชวยใหกลุมวานตาสามารถขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศไดอยาง
ราบรื่น ตัวอยางเชน ในการดําเนินโครงการโรงแรมวานตาลอนดอน กลุมวานตาก็ไดรับการสนับสนุนเงินกูถึง
ราวครึ่งหนึ่งของเม็ดเงินลงทุนของโครงการจาก 3 สถาบันการเงิน
หลักของจีน ไดแก ธนาคารสงออกและนําเขาของจีน
(Export-Import Bank of China) ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรม
และพาณิชยของจีน (Industrial and Commercial Bank of
China: ICBC) และธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮของจีน (Hong Kong
and Shanghai Bank of China: HSBC) ซึ่งแนนอนวา ดวยสาย
สัมพันธที่ดีดังกลาว โครงการลงทุนอื่น ๆ ของกลุมวานตาก็คงไดรับการสนับสนุนดานสินเชื่อเยี่ยงนี้จากสถาบัน
การเงินและหนวยงานที่เกี่ยวของของจีนเฉกเชนเดียวกัน
ผูใหญ ... ใจบุญ ประธานหวังนับเปนคนใจบุญและชื่นชอบการแบงปนความสุขตอสวนรวม
มาอยางสม่ําเสมอ ถึงขนาดกําหนดเปนสวนหนึ่งของพันธกิจของกลุมวานตา “สรางความมั่งคั่งเพื่อสราง
ความมั่งคั่งของสังคม” และกลายเปนกิจการเอกชนที่บริจาคเงินชวยเหลือสังคมรายใหญสุดของจีน โดย
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ในชวง 25 ปที่ผานมา กลุมวานตาบริจาคเปนเงินถึงกวา 3,100 ลานหยวน และไดรับรางวัลการบริจาคของ
จีน (China Charity Award) ซึ่งเปนรางวัลดานสาธารณประโยชนและการบริจาคสูงสุดของจีน รวมถึง 7 ครั้ง
มากกวาองคกรเอกชนใด ๆ ของจีน
แมวาเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพยจีนจะ
เติบโตนอยลงในชวงหลายปหลัง แตเขาก็ยังคงปฏิบัติตนเพื่อ
ชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่องเชนเดิม โดยในป 2554 เขาบริจาค
เงินสวนตัวมูลคาถึง 1,280 ลานหยวนหรือเกือบ 200 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ แกรัฐบาลนครหนานจิงเพื่อรวมบูรณะปฏิสังขรณ
วัดตาเปาเอิน (Da Bao En) วัดโบราณในนครหนานจิง (Nanjing) จนนิตยสารฟอรบสจัดอันดับใหประธานหวัง
ติดอันดับ “ผูใจบุญ” อันดับแรกของจีน
นอกจากนี้ ในป 2555 กลุมวานตายังบริจาคเงินสดราว 390 ลานหยวน อาทิเชน จํานวน
160 ลานหยวนเพื่อสนับสนุนการชุบชีวิตสโมสรฟุตบอลตาเหลียน ราว 50 ลานหยวนเพื่อการศึกษาในนคร
เฉิงตู และอีกเกือบ 40 ลานหยวนแกสหพันธการกุศลแหงชาติจีน นอกจากนี้ กลุมวานตายังบริจาคเงินแก
ประชาชนผูยากไรในตาเหลียนและแกผูประสบอุทกภัยอีกแหงละ 10 ลานหยวน
ในป 2556 กลุมวานตายังบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณแผนดินไหวที่นคร
เฉิงตูเมื่อเดือนเมษายน และไดรับรางวัลการบริจาคของจีนอีกครั้ง ตอมา
ประธานหวังยังทุมเงินถึง 20 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อบริจาคเงินชวยสนับสนุน
โครงการกอสรางพิพิธภัณฑภาพยนตรที่ดําเนินการโดยสถาบันศิลปะและการ
วิทยาศาสตรภาพยนตร (Academy of Motion Picture Arts and
Sciences) ซึ่งเปนผูมอบรางวัลออสการส (Oscars) นัยวาเปนการสราง
เครือขายพันธมิตรและสั่งสมชื่อเสียงใหแกกลุมวานตาในประวัติศาสตรวงการ
ภาพยนตรโลกยุคใหม
ประธานหวังมีหลักคิดที่นาสนใจวา การบริจาคเงินตองมิใชเพื่อชวยลดปญหาความยากจน
แตเพื่อการศึกษา การสนับสนุนทางธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ โดยกลาวไววา “การบริจาคในกลุม
วานตาถูกจัดอยางเปนระบบ ... ในความคิดเห็นสวนตัวแลว ผมเลือกที่จะบริจาคสินทรัพยสวนใหญของตนเอง
เพื่อกองทุนการกุศลที่สามารถชวยสรางประโยชนตอสังคมโดยรวมได”
ขอคิดและเคล็ดลับความสําเร็จ
เติบโต ... อยางมีจุดหมาย หากสังเกตใหดีจะพบวา ธุรกิจของกลุมวานตาเติบโตอยางเปน
ระบบและมีทิศทางที่ชัดเจนครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย โรงแรม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และบันเทิง
ทั้งนี้ โดยกลุมวานตาตั้งอยูบนพื้นฐานของกลยุทธหลักคือ การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพยจากอาคาร
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อยูอาศัยใหเปนอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย ไมวาจะเปนหางสรรพสินคาและพลาซา โรงแรมและที่พักอาศัย
คาราโอเกะ โรงภาพยนตร แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอื่น ๆ และเริ่มกอรางสรางตัวจากเมืองเล็กๆ
อยางตาเหลียนไปยังระดับเมืองใหญอยางกวางโจว ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ และเฉิงตู ... และขยายธุรกิจจากระดับ
มณฑลสูระดับประเทศ รวมทั้งกาวไปสูตลาดโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐฯ อังกฤษ และประเทศอื่น ๆ ใน
ยุโรป ขอคิดสําคัญในเรื่องนี้ก็คือ ขอเพียงธุรกิจที่สรางขึ้นมี
องคประกอบและทิศทางที่ชัดเจนและตั้งอยูบนความมุงมั่นตั้งใจจริง
ในการพัฒนาแลว ธุรกิจนั้นก็จะสามารถเติบใหญและกาวจากการ
เปนกิจการขนาดเล็กขึ้นกิจการขามชาติที่ยิ่งใหญได
ความมีวินัย ... เติบโตอยางเปนระบบ ประสบการณกวา 10 ปในวงการทหาร นอกจากจะ
ชวยเสริมสรางใหประธานหวังเปนคนที่อดทนตอความยากลําบากและทํางานเปนระบบแลว ยังทําใหเขานําเอา
การยึดถือในระเบียบวินัยทางการทหารมาปรับใชกับการทํางานในโลกธุรกิจไดอยางกลมกลืน ไมวาธุรกิจจะ
เผชิญกับความทาทายมากสักกี่ครั้งและหนักหนวงเพียงใด เขาก็ยังคงนิ่ง ยิ้มสู และมีความหวังอยูเสมอ
นอกจากนี้ ในชวงกวา 25 ปของการบริหารงานกลุมวานตาจนเติบใหญอยางที่เห็นนี้
ประธานหวังยังเปยมดวยความสุขและพรอมที่เผชิญกับความทาทายที่เวียนเขามาอยูเสมอ เมื่อมีคนถามถึงการ
ใชชีวิต “ยามวาง” เขาก็ตอบวา นับแตเริ่มทําธุรกิจ เขาไมเคยมีเวลาวาง แตในชีวิตของการทํางานที่ตอง
บริหารระดับความเครียดใหเหมาะสมนั้น เขาปรับแกดวยการผนวกสิ่งที่รักอยางฟุตบอลและเสียงดนตรีเขามา
เปนสวนหนึ่งของธุรกิจ ทําใหเขาสามารถทํางานไดอยางมีความสุขและสนุกสนานอยูตลอดเวลา
ในการกาวไปสูธุรกิจระดับโลก ประธานหวังยังจะตองเผชิญกับความทาทายใหม ๆ ที่
สลับซับซอนและละเอียดออนมากขึ้น อาทิ สภาพการเมืองและวัฒนธรรมที่แตกตาง และแรงกดดันทาง
เศรษฐกิจและการเงิน ทามกลางความพยายามที่เขาตองการจะพัฒนาแบรนดและขีด ความสามารถในการ
แขงขันของกลุมวานตาสูระดับสากล แตดวยประสบการณที่กาวเขาสูเวทีการแขงขันระดับ โลกเพียงราว 2 ป
กลุมวานตาจึงยังเปนเสมือน “เด็กเล็ก” ที่อยูในชวงของการเรียนรูและการลองผิดลองถูก การพยายามกาว
ไปสูบริษัทระดับโลกของกลุมว านตาจึงเปนสิ่งที่นาจับตามองอยางมาก
ทรัพยากรมนุษย ...หัวใจของการพัฒนา
องคกร ประธานหวังนับวาตระหนักถึงความสําคัญอยางมากกับ
เรื่องทรัพยากรมนุษยในองคกร เขารูดีวาธุรกิจของกลุมวานตา
ซึ่งเกี่ยวของกับภาคบริการ จะไมสามารถพัฒนาใหเติบใหญได
หากปราศจากบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยางเหมาะสม
เราจึงเห็นวา กลุมวานตากําหนดเปนพันธกิจที่สนับสนุนความคิดริเริ่มสรางสรรคและใหโอกาสแกพนักงาน
ประธานหวังเคยพูดเปรียบเปรยไววา การสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถพรอมที่จะรวมกัน
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ขับเคลื่อนโครงการตาง ๆ ของกลุมวานตาก็เปรียบไดกับการมีเครื่องจักรที่ดีที่พรอมเดินหนาผลิตไดอยางเต็ม
กําลังตลอดเวลา
การใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกพนักงานก็นับเปนเรื่องสําคัญ สําหรับกลุมวานตาใน
ปจจุบัน การตอบแทนแกพนักงานไมวาจะเปนดานการเงินหรือสวัสดิการนับวาดีเทียบเทากับบริษัทชั้นนําของ
โลกใน “ฟอรจูน 500” นอกจากนี้ ประธานหวังยังเนนใหมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางพนักงานกับผูบริหารระดับสูงอยูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทีมงานมีความใกลชิดและสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลความคิดเห็นระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ก็ไดแตหวังวาประวัติสวนตัวและเกร็ดเล็กเกร็ดนอยของบุคคลที่ร่ํารวยที่สุดของจีนและนัก
ธุรกิจแหงเอเซียในป 2556 จะใหขอคิดดี ๆ กับทานผูอานไดไมมากก็นอย ทานลองเก็บเกี่ยวสิ่งเหลานี้ไป
ประยุกตใชกับองคกรของทานกันไดตามสบาย ...
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