บทนำ
“การทาธุรกิจให้ ประสบความสาเร็จ นอกจากจะต้ องอาศัยความมุง่ มัน่ และความอดทนแล้ ว
สิง่ ที่ทาให้ นกั ธุรกิจชื่อดังของจีนหลายท่านประสบความสาเร็จก็คือ ปรัชญาการทาธุรกิจที่แตกต่าง”
สวัสดีครับท่านผู้อา่ นที่เคารพรักทุกท่าน ทีมงานศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Thailand
Business Information Center: BIC) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ มาพบกับท่านผู้อา่ นอีกครัง้ ทีมงานของ
เราจะมาพร้ อมกับการนาเสนอข้ อมูลและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนประเทศ
มหาอานาจคลื่นลูกใหม่ทางเศรษฐกิจของโลกในยุคสมัยนี ้
หนังสือรวมเล่มฉบับนี ้ ทีมงานศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนจะขอนาเสนอประวัติของนัก
ธุรกิจชาวจีน ซึง่ เป็ นผู้มีความสามารถ ความมุง่ มัน่ และมีปรัชญาที่แตกต่างในการทาธุรกิจจนประสบ
ความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่กลายเป็ นนักธุรกิจจีนที่โด่งดังและมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับอย่าง
กว้ างขวางในวงการเศรษฐกิจโลก อาจกล่าวได้ วา่ กลุม่ นักธุรกิจจีนเหล่านี ้คือผู้ที่อยูเ่ บื ้องหลังและเป็ น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน
นักธุรกิจจีนชื่อดังที่ปรากฎอยูใ่ นหนังสือรวมเล่มฉบับนี ้มีทงหมด
ั้
100 ราย อาทิ “นายหม่า
หยิน” เจ้ าของเครื อบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ผู้นาทางธุรกิจด้ านอีคอมเมิร์ช “นายหวัง เจี ้ยนหลิน” เจ้ าพ่อ
อสังหาริมทรัพย์ของจีนเครื อบริษัท ว่านต๋า กรุ๊ป “นาย เริ่น เจิ ้งเฟย” ผู้ก่อตังบริ
้ ษัทฮวาเหว่ย ผู้นาด้ าน
เครื อข่ายโทรคมนาคม “นายหม่า ฮัว่ เถิง” และ “นายจาง จื ้อตง” สองบุคคลผู้ร่วมก่อตังบริ
้ ษัท
Tencent เว็ปไซด์ที่ให้ บริการอย่างครบวงจรบนโลกออนไลน์ เป็ นต้ น ปั จจุบนั กลุม่ นักธุรกิจจีนชื่อดัง
เหล่านี ้ ได้ กลายมาเป็ นต้ นแบบของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงของจีนและต่างประเทศ เพื่อศึกษาปรัชญา
และเรี ยนรู้แนวทางการประกอบธุรกิจ
ความสาเร็จของนักธุรกิจกลุม่ ดังกล่าว เป็ นแรงกระตุ้นให้ กบั นักธุรกิจที่กาลังประสบกับ
อุปสรรคทางธุรกิจให้ มีกาลังใจต่อสู้กบั ปั ญหาที่เผชิญอยู่ จึงทาให้ กลุม่ นักธุรกิจชื่อดังเหล่านี ้กลายมา
เป็ นต้ นแบบของนักธุรกิจ ซึง่ ได้ จดุ ประกายความคิดและสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั นักธุรกิจรุ่นหลัง
ทีมงานศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ข้ อมูลในหนังสือรวมเล่มฉบับนี ้ จะ
เป็ นประโยชน์สาหรับผู้อา่ นทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักธุรกิจไทยน้ องใหม่ที่กาลังเริ่มศึกษาตลาดจีน
ได้ ร้ ูจกั กับยอดนักธุรกิจในท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ ทีมงานศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ขอขอบคุณผู้อา่ นทุก
ท่านที่ติดตามผลงานของพวกเราผ่านทางเว็ปไซต์ www.thaibizchina.com อย่างต่อเนื่อง และคอย
เป็ นกาลังใจให้ กบั ทีมงานพวกเราเสมอมา
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)

เฉินลี่ฮ๋ วั (Chen Li Hua /

陈丽华)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2484 ปั จจุบนั อายุ 73 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : กรุงปั กกิ่ง
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : Fuwah International Group Ltd. (香港富华国际集团 ：富华)
บริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ชอื่ ดังของจีน มีเงินลงทุนมากกว่า 3,500 ล้ านหยวน
ประวัติ :
- เกิดในครอบครัวยากทาให้ ต้องหยุดเรี ยนเนื่องจากปั ญหาทางการเงิน
หลังจากนั ้นได้ เริ่ มต้ นทาธุรกิจรับซ่อมเฟอร์ นิเจอร์
- พ.ศ. 2525 ย้ ายไปฮ่องกงและเริ่ มลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยก่อตั ้งบริ ษัท Fuwah
International Group และดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารมาจนถึงปั จจุบนั
หลังจากลงทุน บริ ษัทได้ กาไรจานวนมหาศาล และได้ ขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่กรุง
ปั กกิ่ง
- ก่อตั ้งบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์หลายแห่ง อาทิ Chang An Club และ Lee Garden Service
Apartments นอกจากนี ้ยังได้ ลงทุนก่อตั ้งย่านธุรกิจ Jinbao Street จานวน 4 พันล้ านหยวน
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการคัดเลือกเป็ น “ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลของโลก” อันดับที่ 79 จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการคัดเลือกเป็ น “มหาเศรษฐีในวงการอสังหาริ มทรัพย์” อันดับที่ 3
จากนิตยสาร Hurun
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการคัดเลือกเป็ น “เศรษฐี จีน” อันดับที่ 20 จากนิตยสาร New Fortune
- พ.ศ. 2557 ได้ รับรางวัล “ผู้หญิงที่ starting from scratch ของโลก” อันดับที่ 1
ข้ อมูลเพิ่มเติม : - เฉินลีฮ่ วั๋ มีคาพูดน่าสนใจคือ มีหลายคนถามถึงเคล็ดลับการประกอบธุรกิจของฉัน
จริ ง ๆ แล้ วง่ายมาก เพียงแค่มีความซื่อสัตย์ รักษาคาพูดและคบเพื่อนด้ วยความจริ งใจ
(很多人都问我经商的诀窍，我说很简单——诚实、信用第一，真心实意地交朋友)
- มีความสนใจในการสะสมไม้ จนั ทน์เป็ นอย่างมาก จึงได้ ลงทุนเปิ ดพิพิธภัณฑ์ไม้ จนั ทน์ที่มี
เฟอร์ นิเจอร์ จานวนกว่า 2,300 ชิ ้น ในปี พ.ศ. 2542
ที่มา : http://baike.baidu.com
http://www.fuwahgroup.com/
*****

ต่ งหมิงจู (Dong Ming Zhu / 董明珠)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ปั จจุบนั อายุ 60 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครหนานจิง มณฑลเจียงซู
ธุรกิจ : เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
บริษัท : Zhu Hai Gree Corporation (珠海格力集团有限公司) และ
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai (珠海格力电器股份有限公司)
ดาเนินกิจการผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติชื่อดังที่มียอดจาหน่ายเครื่ องปรับอากาศชั ้นแนวหน้ า
ของโลกติดต่อกันเป็ นเวลากว่า 9 ปี
ประวัติ :
- พ.ศ. 2518 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และได้ เข้ าทางานที่สถาบันวิจยั อุตสาหกรรมเคมี
โดยรับผิดชอบงานด้ านบริ หาร
- พ.ศ. 2533 เข้ าทางานที่บริ ษัท Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai ซึง่ ในขณะนั ้นคือโรงงาน
เครื่ องปรับอากาศ Haili โดยในปี พ.ศ. 2535 ต่งหมิงจูได้ ทาผลงานในการสร้ างยอดจาหน่าย
เครื่ องปรับอากาศในมณฑลอันฮุยให้ บริ ษัทสูงกว่า 16 ล้ านหยวน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.5 ของยอด
จาหน่ายเครื่ องปรับอากาศของบริ ษัททั ้งหมด
- พ.ศ. 2537 เป็ นช่วงที่บริ ษัท Gree เผชิญวิกฤตครัง้ ใหญ่ เธอได้ รับการคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งหัวหน้ า
ฝ่ ายการบริ หารธุรกิจ ซึง่ เธอได้ ดาเนินการปฏิรูประบบบริ หารงานต่าง ๆ ในบริ ษัท ในช่วงเวลาหนึง่ ซึง่
ทาให้ ยอดจาหน่ายของบริ ษัทขยายตัวถึง 7 เท่า คิดเป็ นมูลค่าการค้ าสูงถึง 2,800 ล้ านหยวน
- พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2555 ดารงตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายการบริ การธุรกิจ ผู้จดั การ ผู้จดั การใหญ่
รองประธานคณะกรรมการบริ หาร และประธาน ตามลาดับ
- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้ รับตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริ ษัท Zhu Hai Gree
Corporation
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556 ได้ รับการคัดเลือกเป็ น “นักธุรกิจหญิงที่มีอิทธิพลมากที่สดุ 50 อันดับแรก
ของโลก” ติดต่อกันถึง 8 ครัง้ จากนิตยสาร Fortune
- พ.ศ. 2552 ได้ รับรางวัลเป็ น “บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ในจีน” จากนิตยสาร Business Week
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการรางวัล “CEO ดีเด่นทัว่ โลก” จากนิตยสาร Harvard Business Review
ซึง่ เป็ นผู้หญิงจีนเพียงคนเดียวที่ได้ รับรางวัลนี ้
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจของเธอ คือ ผลงานของวันนี ้ได้ กลายเป็ นอดีตไปแล้ ว หากเมื่อใดที่คณ
ุ
พอใจผลงานในอดีต นัน่ หมายถึงความล้ มเหลวกาลังจะเริ่ มต้ น (今天的成绩已成为过去，当你
满足的时候，就是失败的开始。)
ที่มา : http://baike.baidu.com , http://www.gree.com.cn/
*****

เจียงเจีย้ นชิง (Jiang Jian Qing /

姜建清)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2496 ปั จจุบนั อายุ 61 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครเซี่ยงไฮ้
ธุรกิจ : การเงิน
บริษัท : ธนาคารอุตสาหกรรมและธุรกิจแห่งชาติจนี (中国工商银行 : ICBC)
เป็ น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สดุ ของจีน และเป็ น 1 ใน 500 บริ ษัท
ชั ้นนาของโลก สานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่กรุงปั กกิ่ง
ประวัติ :
- พ.ศ. 2513 เริ่ มทางานในชนบทที่มณฑลเจียงซี และทางานในเหมืองแร่ ที่มณฑลเหอหนาน
- พ.ศ. 2522 กลับไปศึกษาต่อที่เซี่ยงไฮ้ หลังจากสาเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ. 2527 จึงได้ เริ่ มเข้ าทางานที่
ธนาคาร ICBC
- พ.ศ. 2536 ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นรองนายธนาคาร ICBC สาขานครเซี่ยงไฮ้
- พ.ศ. 2543 ดารงตาแหน่งเป็ นนายธนาคาร ICBC และหลังจากนั ้น 5 ปี และด้ วยผลงานการบริ หารที่
โดดเด่นจึงได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นประธานธนาคาร ICBC
ผลงานสาคัญ :
- เป็ นนายธนาคารที่มีอายุน้อยที่สดุ ในบรรดานายธนาคารแห่งชาติจีนทั ้ง 4 แห่ง
- พ.ศ. 2549 ธนาคาร ICBC ได้ เข้ าตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ โดยมีมลู ค่าทั ้งสิ ้น
1 ล้ านล้ านหยวน ซึง่ ถือเป็ น IPO ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก หลังจากนั ้น ธนาคาร ICBC ได้ พฒ
ั นาสูก่ ารเป็ น
ธนาคารที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย และติดอันดับที่ 5 ของธนาคารที่เข้ าตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก
- พ.ศ. 2555 ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 25 นักธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อจีนในศตวรรษที่ 20 ของจีน
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจของเจียงเจี ้ยนชิง คือ นวัตกรรมคือช่องทางเดียวที่จะช่วยให้ ธนาคาร
หลีกเลีย่ งความเสืย่ งได้ (创新是化解银行风险的唯一途径。)
ที่มา : http://baike.baidu.com
http://www.icbc.com.cn/
*****

เหลียงชิ่งเต๋ อ (Liang Qing De /

梁庆德)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2480 ปั จจุบนั อายุ 77 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
บริษัท : Galanz Group (格兰仕集团)
เป็ นบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ในตลาดเตาอบไมโครเวฟของจีน มีสว่ นแบ่งตลาด
เตาอบไมโครเวฟโลกถึงร้ อยละ 50
ประวัติ :
- มีประสบการณ์ทางานหลากหลายด้ านในเมืองชุ่นเต๋อ ได้ แก่ พนักงานขายของสหกรณ์ชมุ ชน
หัวหน้ าแผนกโรงงานเหล็กกล้ า หัวหน้ าโรงพิมพ์ หัวหน้ าโรงงานศิลปการช่าง และรองผู้อานวยการ
สานักงานรถเมล์ที่อาเภอชุ่นเต๋อ
- พ.ศ. 2521 จัดตั ้งโรงงานขนเป็ ดกุ้ยโจวซุ่นเต๋อ
- พ.ศ. 2531 จัดตั ้งบริ ษัทผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ก้ ยุ โจว โดยเขาดารงตาแหน่งผู้จดั การ จากนั ้น ในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2535 ได้ เปลีย่ นชื่อบริ ษัทเป็ นบริ ษัท Galanz Group เริ่ มบุกตลาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
โดยมุ่งพัฒนาการผลิต และได้ ปรั บลดราคาเตาอบไมโครเวฟให้ ลดลงได้ ถงึ ครึ่งหนึง่ ซึง่ นอกจากจะทา
ให้ จานวนผู้ใช้ เตาอบไมโครเวฟเพิ่มขึ ้นแล้ ว ยังสามารถกาจัดคู่แข่งขันหลายรายให้ ออกไปจากตลาดได้
ทาให้ บริ ษัท Galanz Group กลายเป็ นผู้ผกู ขาดในตลาดไมโครเวฟแต่เพียงผู้เดียว
- พ.ศ. 2546 – ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารและผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัท
Galanz Group
ผลงานสาคัญ :
- ได้ รับการจัดอันดับเป็ นเศรษฐี อันดับที่ 19 (จาก 500 อันดับ) จากนิตยสาร Xincaifu
- ได้ รับรางวัล Robert A.Mundell World Executive Awards for Achievement
ข้ อมูลเพิ่มเติม : เหลียงชิ่งเต๋อมีคติและคาคมที่น่าสนใจคือ บริ ษัทต้ องพัฒนาความสามารถในการต่อต้ าน
ความเสีย่ งและมีจิตสานึกในการป้องกันความเสีย่ งระหว่างการเจริ ญเติบโต โดยจะต้ องเรี ยนรู้ใน
การเตรี ยมการก่อนที่พายุฝนจะมาถึง (企业在发展过程中要形成一种抗风险的能力和防范
风险的意识。企业要在暴风雨来临之前就先做一些准备。)
ที่มา : http://baike.baidu.com
http://renwu.hexun.com/figure_855.shtml
*****

หลิวเต๋ อซู่ (Liu De Shu /

刘德树)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2495 ปั จจุบนั อายุ 62 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองยัว่ เถียน มณฑลเหอเป่ ย
ธุรกิจ : อุตสาหกรรมเคมี
บริษัท : SINOCHEM Group Ltd. (中国中化集团公司 ：中化集团)
ดาเนินกิจการด้ านอุตสาหกรรมเคมีและเป็ น 1 ใน 4 บริ ษัทน ้ามันปิ โตรเลียมที่
ใหญ่ที่สดุ ของจีน บริ ษัทฯ ติด 1 ใน 500 บริ ษัทชั ้นของโลกถึง 24 ครัง้
มีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปั กกิ่ง
ประวัติ :
- พ.ศ. 2522 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชิงหัว สาขาเครื่ องอุปกรณ์แม่นยา
และเริ่ มต้ นทางานในตาแหน่งวิศวกร
- พ.ศ. 2532 ดารงตาแหน่งผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัท CMC Ltd.(China National Machinery IMP
& EXP Ltd.) ดูแลด้ านอุตสาหกรรมเครื่ องจักร
- พ.ศ. 2543ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารและ CEO ของบริ ษัท SINOCHEM Group Ltd.
โดยในช่วงเวลา 30 กว่าปี ที่ได้ ทางานในวงการการค้ าระหว่างประเทศ ธุรกิจเครื่ องจักรกลและ
อุตสาหกรรมเคมี เขาได้ สะสมประสบการณ์จนมีความชานาญอย่างมาก ปั จจุบนั เขาได้ มีหน้ าที่บริ หาร
จัดการงานของบริ ษัท Sinochem Group Ltd.ในทุกด้ าน
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับคัดเลือกเป็ น 1 ใน 50 ผู้นาวงการธุรกิจจีนที่มอี ิทธิพลมากที่สดุ จากนิตยสาร Fortune
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หลิวเต๋อซู่มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ การยืนหยัดเพื่อบุกเบิกกิจการและการสร้ างสรรค์
นวัตกรรม เป็ นจุดยืนสาคัญของธุรกิจของเรา (坚持创业和创新的中化文化，这是我们企业
立足的根本所在。)
ที่มา : http://baike.baidu.com
http://www.docin.com/p-662778910.html
http://zh.wikipedia.org/wiki/中化集团
*****

หลิวเฉียงตง (Liu Qiang Dong /

刘强东)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2517 ปั จจุบนั อายุ 40 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : มณฑลเจียงซู
ธุรกิจ : E-Commerce
บริษัท : JD (北京京东世纪贸易有限公司 ：京东)
บริ ษัท JD เป็ นบริ ษัท E-Commerce ประเภทจาหน่ายโดยตรง
(Online Direct Sales Company) ที่ใหญ่ที่สดุ ของจีน ซึง่ มีสว่ นแบ่งตลาดถึง
ร้ อยละ 46.5 ในวันที่ 22 พ.ค. 2557 บริ ษัท JD ได้ จดทะเบียนที่ตลาด
หลักทรัพย์ Nasdaq สหรัฐฯ ทาให้ บริ ษัท JD กลายเป็ นบริ ษัทอินเตอร์ เน็ตรายที่ 3 ของจีนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ รองจากบริ ษัท Tecent และบริ ษัท Baidu
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ จาก Renmin University of China และสาเร็ จ
การศึกษา EMBA จาก China Europe International Business School (CEIBS)
เริ่ มทางานด้ านค้ าปลีกและธุรกิจ E – Commerce กว่า 15 ปี
- พ.ศ. 2541 เริ่ มทาธุรกิจของตนเองที่กรุงปั กกิ่ง ซึง่ ในขณะนั ้นเป็ นผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์
Magneto-Optical
- พ.ศ. 2547 เริ่ มธุรกิจ E – Commerce ของบริ ษัท JD โดยจัดตั ้งเว็บไซต์ www.jd.com ขึ ้น ซึง่ เป็ น
เว็บไซต์จาหน่ายสินค้ าออนไลน์ รวมถึง
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2554 ได้ รับรางวัล “CCTV บุคคลด้ านเศรษฐกิจประจาปี 2554”
- พ.ศ. 2554 ได้ รับรางวัล “ผู้นาวงการธุรกิจดีเด่นประจาปี 2554”
- พ.ศ. 2555 ได้ รับคัดเลือกเป็ น 1 ใน 50 ผู้นาวงการธุรกิจจีนที่มอี ิทธิพลมากที่สดุ จากนิตยสาร Fortune
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น “บุคคลดีเด่นในวงการธุรกิจจีนที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ” อันดับที่ 1
จาก 40 อันดับ
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คาพูดที่น่าสนใจของหลิวเฉียงตง คือ ได้ ยินคนรอบข้ างพูดบ่อย ๆ ว่าโอกาสของตัวเองน้ อย
และอิจฉาคนอื่นทีม่ ีโอกาสดีกว่า ผมเห็นว่า โอกาสไม่ใช่ได้ มาโดยการออกไปค้ นหา แต่ต้องสร้ าง
ขึ ้นมาด้ วยเราเอง (经常听到身边有人抱怨自己得到的机会太少，羡慕他人机会好！于是不
断变换工作或者业务自己的业务模式。我认为机会是自己创造出来的，而不是寻觅到的！)
ที่มา : http://www.jd.com
http://baike.baidu.com
*****

หม่ าฮั่วเถิง (Ma Hua Teng / 马化腾)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2514 ปั จจุบนั อายุ 43 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : IT
บริษัท : Tencent (腾讯控股有限公司 ：腾讯)
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท Tencent ได้ แก่ QQ Wechat เว็บไซต์ www.qq.com
QQ Game และ Tenpay บริ ษัทฯ ได้ ทาให้ วิธีการสือ่ สารและวิถีชีวิตของ
ชาวจีนเปลีย่ นไปมาก ปั จจุบนั บริ ษัท Tencent ได้ พฒ
ั นาเป็ นหนึ่งในผู้ให้
บริ การทางอินเตอร์ เน็ตแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุ และมีผ้ ใู ช้ บริ การมากที่สดุ
ของจีน โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 มีผ้ ใู ช้ บริ การ QQ เป็ นจานวนมากถึง 798.2 ล้ านคน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2536 สาเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเซินเจิ ้น จากนั ้น
เริ่ มทางานด้ านการวิจยั (R&D) ที่บริ ษัทพัฒนาโทรคมนาคมลุน่ ซวิ่น เซินเจิ ้น จากัด
จนได้ รับตาแหน่งเป็ นหัวหน้ าฝ่ ายการวิจยั และพัฒนา
- พ.ศ. 2541 ได้ จดั ตั ้งบริ ษัท Tencent กับนายจางจื ้อตง ซึง่ เป็ นกรรมการบริ หารบริ ษัทฯ
- พ.ศ. 2547 บริ ษัท Tencent จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
- พ.ศ. 2550 ได้ จดั ตั ้งมูลนิธิเพื่อการกุศล Tencent ซึง่ เป็ นมูลนิธิเพื่อการกุศลแห่งแรกของจีน ทาให้ เขา
ได้ รับการจัดอันดับเป็ นผู้บริ จาคเงินเพื่อการกุศลของจีน อันดับที่ 11 ในปี พ.ศ. 2555 และอันดับที่ 6
ในปี พ.ศ. 2556 จากนิตยสาร Forbes
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2552 บริ ษัท Tencent ได้ รับการคัดเลือกเป็ น 1 ใน 50 ของบริ ษัทที่ได้ รับการยอมรับมากที่สดุ
ของโลก จากนิตยสาร Fortune
- หลายปี ที่ผ่านมา บริ ษัท Tencent ได้ พฒ
ั นาเป็ นบริ ษัทที่มีมอี ิทธิผลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของชาวจีน
ทาให้ หม่าฮัว่ เถิงได้ รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ “ผู้นาธุรกิจในรอบ 10 ปี ” “บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สดุ 100
อันดับแรกของโลก ประจาปี 2557” จากนิตยสาร Time และ “บุคคลดีเด่นทางธุรกิจประจาปี 2556”
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังติดอันดับต้ น ๆ ของบุคคลที่มีความมัง่ คัง่ ในจีน จากนิตยสาร Hurun และ
นิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2556 บริ ษัท Tencent ได้ รับการจัดอันดับเป็ น Most Valuable Global Brands ประจาปี
อันดับที่ 21
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หม่าฮัว่ เถิงมีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ การที่จะเป็ นผู้นา ต้ องมีความกล้ าหาญและมีความ
เด็ดขาด มีจิตใจที่กว้ างขวาง และมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล โดยการมีวิสยั ทัศน์เป็ นปั จจัยที่สาคัญ
ที่สดุ (作为领导者，需要胆魄、胸怀、眼光，其中眼光最重要)
ที่มา : http://baike.baidu.com
*****

หม่ าหยุน (Ma Yun /

马云)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปั จจุบนั อายุ 50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครหางโจว มณฑลเจ้ อเจียง
ธุรกิจ : E-Commerce
บริษัท : Alibaba เว็บไซต์ธุรกิจ E-Commerce ซึง่ มีบริ ษัทในเครื ออีกมากมาย อาทิ
Alibaba, Taobao และ Tmall เป็ นเว็บไซต์ซื ้อขายสินค้ าออนไลน์
Alipay เป็ นบริ ษัทรับทาธุรกรรมการเงินบนอินเตอร์ เน็ต โดยปั จจุบนั เว็บไซต์
Taobao ภายใต้ ครื อ Alibaba กลายเป็ นเว็บไซต์ E-Commerce ใหญ่ที่สดุ ของจีน ปั จจุบนั มีผ้ บู ริ โภคซื ้อ
ของผ่านเว็บไซต์ Taobao และ Tmall สูงถึง 231 ล้ านคน ผู้ประกอบการที่มีการจาหน่ายสินค้ าบ่อยครัง้ มี
อยู่ 8 ล้ านราย และมีมลู ค่าการค้ าสูงถึง 248 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ประวัติ :
- พ.ศ. 2531 สาเร็ จการศึกษาจากภาคภาษาอังกฤษ คณะภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยครูนครหางโจว
- และเมื่อจบการศึกษาได้ เป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษทีว่ ิทยาลัยคอมพิวเตอร์ นครหางโจว
- พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542 เริ่ มต้ นทาเว็บไซต์ yellow page ร่ วมกับสานักงานการสือ่ สารเมืองหังโจว
จากนั ้นไปแสวงหาลูท่ างในปั กกิ่งโดยจัดตั ้งทีมงานจัดทาเว็บไซต์ทางการให้ แก่หน่วยงานรัฐบาล
- พ.ศ. 2542 เริ่ มพัฒนาเว็บไซต์ Alibaba ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ E-Commerce แบบ
Business-to-Business (B2B)
- พ.ศ. 2546 – ปั จจุบนั ก่อตั ้งเครื อบริ ษัท Alibaba (Business-to-Business : B2B), Taobao
(Consumer to Consumer : C2C) , Tmall (Business to Consumer : B2C) และก่อตั ้งบริ ษัท
รับทาธุรกรรมการเงินบนอินเตอร์ เน็ต คือ บริ ษัท Alipay และ Yuebao
ผลงานสาคัญ :
- ได้ รับยกย่องเป็ น “เจ้ าพ่อธุรกิจ E-Commerce” ของจีน
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัล “บุคคลแห่งปี ด้านเศรษฐกิจ” จากสถานีโทรทัศน์ CCTV
- พ.ศ. 2556 ได้ รับรางวัล “บุคคลแห่งปี ” จากหนังสือพิมพ์ Financial Times
- พ.ศ. 2557 ได้ รับรางวัล “100 บุคคลทรงอิทธิพลโลก” จากนิตยสาร Times
- พ.ศ. 2557 ได้ รับการจัดอันดับ 50 ผู้นาที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก อันดับที่ 16 จากนิตยสาร Fortune
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หม่าหยุนได้ มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ หากมีแผนงานใดที่คนร้ อยละ 90 บอกว่า “ดี” ผมจะ
โยนทิ ้งแผนนั ้นลงถังขยะ เนื่องจากแผนงานที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าดีต้องมีคนมากมายทาอยู่แล้ ว
ซึง่ นั ้นไม่ใช่โอกาสของเราอีกต่อไป (如果一个方案有 90%的人说“好”的话，我一定要把它
扔到垃圾桶里去。因为这么多人说好的方案，必然有很多人在做了，机会肯定不会是我们的了。)
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/16360/5414449.htm?fr=aladdin
*****

เหรินเจิง้ เฟย (Ren Zheng Fei /

任正非)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2487 ปั จจุบนั อายุ 70 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : มณฑลเจ้ อเจียง
ธุรกิจ : โทรคมนาคม
บริษัท : Huawei Technologies（华为技术有限公司：华为）เป็ นบริ ษัทผู้ผลิต
อุปกรณ์เครื อข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคมสัญชาติจีน มีสานักงานใหญ่อยู่ที่
เมืองเซินเจิ ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปั จจุบนั เป็ นผู้ผลิต
อุปกรณ์เครื อข่ายและโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สดุ ของจีน และเป็ นผู้ผลิต
อุปกรณ์และติดตั ้งงานโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่รายใหญ่อนั ดับสองของโลก
รองจาก Ericson
ประวัติ :
- บิดามารดาเป็ นครู ทโี่ รงเรี ยนมัธยมในชนบท เขาสาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้ นที่โรงเรี ยนชนบทแห่งหนึ่งในมณฑลกุ้ยโจว
- พ.ศ. 2506 ศึกษาที่วิทยาลัยวิศวกรรมการก่อสร้ างนครฉงชิ่ง หลังจากสาเร็ จการศึกษาในปี
พ.ศ. 2517 จึงเข้ าทางานที่หน่วยงานด้ านวิศวกรรมการก่อสร้ าง เพื่อก่อสร้ างโรงงานผลิตเส้ นใย
สังเคราะห์และต่อมาได้ สมัครเป็ นทหารช่างการก่อสร้ าง
- พ.ศ. 2496 เริ่ มทางานที่ฝ่ายธุรการของบริ ษัทปิ โตรเลียมทะเลจีนใต้ เมืองเซินเจิ ้น แต่การ
งานไม่ราบรื่ นจึงหันไประดมเงินทุน 21,000 หยวนเพื่อจัดตั ้งบริ ษัท Huawei ในปี พ.ศ. 2530 และดารง
ตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารจนถึงปั จจุบนั
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2543 ได้ รับการคัดเลือกเป็ นมหาเศรษฐี ของจีน อันดับที่ 3 (จาก 50 อันดับ) จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2546 ได้ รับการคัดเลือกโดยชาว Netizenให้ เป็ นบุคคลดีเด่น 10 อันดับแรกในวงการอุตสาหกรรม
IT ของจีน
- พ.ศ. 2551 บริ ษัท Huawei ได้ บกุ ตลาดต่างประเทศกว่า 100 ประเทศ/เขตบริ หาร โดยในบรรดาบริ ษัท
ที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 50 อันดับแรกของโลก มีบริ ษัท 45 รายได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การจาก
บริ ษัท Huawei
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการคัดเลือกเป็ น 1 ใน 50 ผู้นาวงการธุรกิจทีม่ ีอิทธิพลมากที่สดุ ของจีน อันดับที่ 1
จากนิตยสาร Fortune
- พ.ศ. 2548 และพ.ศ. 2556 ได้ รับการคัดเลือกเป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ในโลก
จากนิตยสาร Time
ที่มา : http://baike.baidu.com
http://www.huawei.com/cn/index.htm
*****

ซ่ งจือ้ ผิง (Song Zhi Ping /

宋志平)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 ปั จจุบนั อายุ 58 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองฉือเจียจวง มณฑลเหอเป่ ย
ธุรกิจ : ก่อสร้ าง
บริษัท : China National Building Materials Group Corporation : CNBM
(中国建筑材料集团有限公司 ：中国建材集团) ดาเนินกิจการด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้ างชั ้นนาของจีน รวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กกล้ า และ
อุตสาหกรรมเคมี บริษัทได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 500 บริ ษัทชั ้นนา
ของโลก จากนิตยสาร Fortune
ประวัติ :
- พ.ศ. 2522 สาเร็ จการศึกษาจากภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเหอเป่ ย หลังจากนั ้นได้ เริ่ มทางานใน
ตาแหน่งวิศวกรในบริ ษัทวัสดุก่อสร้ างแห่งหนึง่ ในกรุ งปั กกิ่ง
- พ.ศ. 2545 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกจาก Huazhong University of Science and
Technology
- พ.ศ. 2540 ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัทวัสดุก่อสร้ างเป่ ยซิน
- พ.ศ. 2552 – ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานบริ ษัทเครื อเภสัชภัณฑ์แห่งชาติจีน (中国医药集团
总公司 หรื อ Sinopharm)
- ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานเครื อวัสดุก่อสร้ างแห่งชาติจีน (中国建筑材料集团有限公司 หรื อ
CNBM) ภายใต้ การบริ หารจัดการของเขา ซึง่ มีวิสยั ทัศน์และความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริ ษัท ทาให้ บริ ษัท CNBM และ Sinopharm ได้ พฒ
ั นาเป็ นบริ ษัทยักษ์ ใหญ่
ทางด้ านวัสดุก่อสร้ างและเภสัชภัณฑ์ของจีนในเวลาไม่นาน
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัล “บุคคลแห่งปี ด้านเศรษฐกิจ” จากสถานีโทรทัศน์ CCTV
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัล “50 ผู้นาในวงการธุรกิจจีนที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ” อันดับที่ 17 จาก
นิตยสาร Fortune
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาพูดที่น่าสนใจของเขา คือ ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจจีนเข้ าสูช่ ่วงการเติบโตด้ วย
ความเร็ วปานกลาง บริ ษัทใหญ่มีทางเลือก 4 ด้ าน ได้ แก่ การปรับเปลีย่ นและอัพเกรด
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การพัฒนาบริ ษัทในรูปแบบ Composite-Ownership การใช้ ยทุ ธศาสตร์
“ก้ าวออกไป” และการเพิ่มพูนความรับผิดชอบต่อสังคม(在中国经济中速增长阶段，大企业有

)

四大选择：加快转型升级、发展混合所有制、实施产业“走出去”战略、强化社会责任。

ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/820869/7073403.htm?fr=aladdin
*****
หวังเจีย้ นหลิน (Wang Jianlin / 王健林)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ปั จจุบนั อายุ 60 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : Dalian Wanda Group（大连万达集团）
ดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ อาทิ โรงแรม ห้ างสรรพสินค้ า
โรงภาพยนตร์ ร้ าน KTV (คาราโอเกะ) ในลักษณะ Chain Store
โดยกาไรสุทธิในปี พ.ศ. 2556 สูงถึง 12,500 ล้ านหยวน ปั จจุบนั เครื อ Wanda
ได้ เปิ ด Wanda Plaza 85 แห่ง โรงแรม 5 ดาว 51 แห่ง มีโรงภาพยนตร์ 1,247 แห่ง
ห้ างสรรพสินค้ า 75 แห่ง และร้ าน KTV 81 แห่งทัว่ ประเทศจีน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2522 สาเร็ จการศึกษาจากสถาบันนายสิบทหารบกเมืองต้ าเหลียน
- พ.ศ. 2531 ได้ จดั ตั ้งบริ ษัท Wanda ขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั ได้ พฒ
ั นาเป็ นบริ ษัทเอกชนยักษ์ ใหญ่ของจีน ดารง
ตาแหน่งประธานบริ ษัทฯ จนถึงปั จจุบนั
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัล “บุคคลแห่งปี ด้านเศรษฐกิจ” จากสถานีโทรทัศน์ CCTV
- พ.ศ. 2556 ได้ รับคัดเลือกเป็ น “นักธุรกิจแห่งเอเชียประจาปี ” โดยนิตยสาร Fortune
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นเศรษฐี อนั ดับหนึง่ ของจีนด้ วยทรัพย์สนิ สุทธิ 86,000 ล้ านหยวน
จากนิตยสาร Forbes
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หวังเจี ้ยนหลินมีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ห้ างสรรพสินค้ าของจีนไม่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมา
ด้ วยการขาย แต่พฒ
ั นาขึ ้นมาด้ วยการกิน (中国的购物中心不是卖出来的，是吃出来的)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/58724.htm?fr=aladdin
http://www.wanda.cn/about/chairman/
*****

เหยียนปิ น (Yan Bin / 严彬)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ปั จจุบนั อายุ 60 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : มณฑลซานตง
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์ / เครื่ องดื่ม / สนามกอล์ฟ
บริษัท : Reign Wood Group Ltd. (华彬集团) ซึง่ ได้ พฒ
ั นาไปสูก่ ารเป็ นบริ ษัท
ข้ ามชาติที่มีธุรกิจหลากหลาย
ประวัติ :
- พ.ศ. 2527 เหยียนปิ นได้ ก่อตั ้งบริ ษัท Reign Wood Group Ltd. ขึ ้นที่ประเทศไทย โดยดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท จนถึงปั จจุบนั
- พ.ศ. 2538 กลับมาทาธุรกิจในจีน โดยเป็ นตัวแทนเครื่ องดื่มกระทิงแดง และได้ ลงทุน 4,500
ล้ านหยวนในการสร้ างโรงงานผลิตเครื่ องดื่มกระทิงแดงที่เมืองเซินเจิ ้น ต่อมาได้ ขยายไปตั ้งสาขาที่กรุง
ปั กกิ่งจนกลายเป็ นบริ ษัทลงทุนข้ ามชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในปั กกิ่ง รวมทั ้งก่อสร้ างตึกฮัว่ ปิ นขึ ้นในกรุงปั กกิ่ง
ซึง่ ถือเป็ นแหล่งรวมกลุม่ ชนชั ้นสูง
- พ.ศ. 2543 ก่อสร้ างสนามกอล์ฟขึ ้นในกรุงปั กกิ่ง
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการคัดเลือกเป็ นมหาเศรษฐี ในวงการอสังหาริ มทรัพของจีน อันดับที่ 10
จากนิตยสาร Huarun
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจของหยันปิ น คือ ในขณะที่เราได้ ช่วยเหลือผู้อื่น เราก็สามารถที่จะค้ นหา
โอกาสพัฒนาตัวเองมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน (在帮人家的同时，我们也在为自己寻找更多的发展
契机。)
ที่มา : http://baike.baidu.com
*****

หยางหยวนชิ่ง (Yang Yuanqing / 杨元庆)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปั จจุบนั อายุ 50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองโจวซาน มณฑลเจ้ อเจียง
ธุรกิจ : IT
บริษัท : Lenovo Group Ltd. (联想集团)
ดาเนินกิจการด้ านการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ด้านไอที อาทิ โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
ประวัติ :
- พ.ศ. 2529 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีจากมหาวิทยาลัยการคมนาคมเซี่ยงไฮ้
- พ.ศ. 2532 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีประเทศจีน
- พ.ศ. 2543 เข้ าทางานที่บริ ษัท Lenovo Group Ltd. ดารงตาแหน่งเป็ นรองประธานระดับสูงของบริ ษัท
Lenovo Group Ltd. และผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัทคอมพิวเตอร์ Lenovo
- พ.ศ. 2544 ดารงตาแหน่งเป็ นประธานของบริ ษัท Lenovo Group Ltd.
- พ.ศ. 2554 ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท Lenovo Group Ltd.
และได้ รับการยกย่องเป็ นวิศวกรระดับสูงแห่งชาติของจีน
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2556 บริ ษัท Lenovo มียอดขายคอมพิวเตอร์ สงู เป็ นอันดับ 1 ของโลก และกลายเป็ นผู้ผลิต PC
รายใหญ่ที่สดุ ของโลก
- พ.ศ. 2540 ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นเยาวชนดีเด่นของสถาบันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ รุ่นที่ 2
- พ.ศ. 2555 ได้ รับคัดเลือกเป็ น 1 ใน 50 ของผู้นาวงการธุรกิจที่มอี ิทธิพลมากที่สดุ ของจีน จากนิตยสาร
Fortune
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัล “CEO แนวหน้ าของจีน”
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัล “CCTV บุคคลด้ านเศรษฐกิจประจาปี 2555”
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจของเขาคือ บริ ษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควร ต้ องวางแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาแบรนด์ และพนักงานทุกคนต้ องมีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งต่อแบรนด์ สนิ ค้ า (有一定规模
的企业，是需要一个品牌战略的。而且需要每一个员工都对品牌有一个更深的理解。)
ที่มา : http://baike.baidu.com
http://www.hcdj.com/lizhi/lizhiwenzhang/9478.htm
*****

ม่ ายโป๋เหลียง (Mai Bo Liang /

麦伯良)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปั จจุบนั อายุ 55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองจ้ าวชิ่ง มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : การขนส่ง / Logistics
บริษัท : CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP)
CO., LTD (CIMC) (中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
：中集集团）

ดาเนินกิจการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ บริ การการขนส่งทางบก ทางทะเลและ
บริ การและติดตั ้งอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี
ออกแบบและผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ตู้กนั ความชื ้น ตู้เก็บความเย็น
รวมกว่า 100 แบบ ครองสัดส่วนของตลาดโลกถึง 38% และมียอด
การจาหน่ายสินค้ าสูงเป็ นอันดับหนึง่ ของโลกมาโดยตลอด
ประวัติ :
- พ.ศ. 2525 สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ฮวาหนาน
(South China University of Technology)
- พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2530 เริ่ มเข้ ามาทางานที่บริ ษัท CIMC ในตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่เทคนิค จากนั ้นได้
ดารงตาแหน่งเป็ นวิศวกร และผู้จดั การฝ่ ายเทคนิคการผลิต ตามลาดับ
- พ.ศ. 2530 ดารงตาแหน่งเป็ นรองผู้จดั การของบริ ษัท CIMC จากนั ้นได้ เลือ่ นตาแหน่งเป็ นผู้จดั การ
- พ.ศ. 2535 จนถึงปั จจุบนั ได้ ดารงตาแหน่งเป็ น CEO ของบริ ษัทฯ
ผลงานที่สาคัญ :
- ในช่วงหนึง่ บริ ษัทฯเคยประสบปั ญหาถึงขั ้นจะล้ มละลาย ม่ายโป๋ เหลียงได้ ใช้ ความสามารถกอบกู้และ
พัฒนาบริ ษัทจนกลายเป็ นบริ ษัทชั ้นนาติดอันดับโลก และปั จจุบนั ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นราชาตู้คอน
เทเนอร์ ของโลก
- พ.ศ.2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจชั ้นนาที่มีอิทธิพลสูงสุดของจีน อันดับที่ 37 (จาก 50 อันดับ)
จากนิตยสาร Fortune
ข้ อมูลเพิ่มเติม : ม่ายโป๋ เหลียง มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ไม่ว่าใครต่างก็รักในทรัพย์สนิ และเงินทอง หากแต่
ต้ องหามาด้ วยความชื่อสัตย์สจุ ริ ต (君子爱财，取之有道)
ที่มา : 正诚.//2013.//麦伯良.//Available: http://baike.baidu.com/view/54039.htm?fr=aladdin/./07/02.2014.
*****

หวางเว่ ย (Wang Wei /
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2514 ปั จจุบนั อายุ 43 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง
ธุรกิจ : บริ การส่งด่วน / Express Service
บริษัท : S.F. Express Group Co., Ltd.

王卫)

（顺丰速运（集团）有限公司 ：顺丰速运）

ดาเนินกิจการบริ การส่งด่วนทัว่ ประเทศจีน ทั ้งทางบกและ
ทางอากาศ บริ ษัทฯ เก็บค่าบริ การในอัตราที่ต่าและให้ บริ การ
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ มีผ้ มู าใช้ บริ การเป็ นจานวนมาก ใน พ.ศ. 2553 ได้ เป็ นบริ ษัทที่มีรายได้ มากถึง
12,000 ล้ านหยวน มีพนักงานทั ้งหมด 80,000 คน พนักงานบริ ษัทฯ ถือว่ามีรายได้ มากที่สดุ ในบรรดา
บริ ษัทส่งด่วนทั ้งหมดของจีน รายได้ เฉลีย่ ต่อปี ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น 50% มีกาไรเพิ่มขึ ้น 30%
ประวัติ :
- พ.ศ. 2514 เกิดที่นครเซี่ยงไฮ้ บิดาเป็ นทหารอากาศทาหน้ าที่เป็ นล่ามแปลภาษารัสเซีย มารดาเป็ น
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองเจียงซี
- พ.ศ. 2523 ได้ ย้ายตามครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่ฮอ่ งกง หลังจากสาเร็ จการศึกษาชั ้นมัธยมปลาย ได้
เริ่ มทาธุรกิจเล็กๆ โดยต้ องเดินทางระหว่างมณฑลกวางตุ้งและฮ่องกงบ่อยครัง้ หวางเว่ยเห็นว่าเป็ น
โอกาสที่ดีสาหรับการเริ่ มต้ นทาธุรกิจใหม่
- พ.ศ. 2536 ได้ ร่วมกับเพื่อนๆ จัดตั ้งบริ ษัทฯ โดยเปิ ดบริ ษัทที่เมืองชุ่นเต๋อ มณฑลกวางตุ้ง โดยดารง
ตาแหน่ง CEO ของบริ ษัทมาจนถึงปั จจุบนั
- พ.ศ. 2554 หวางเว่ยได้ ให้ สอื่ มวลชนสัมภาษณ์เป็ นครัง้ แรก นับตั ้งแต่เปิ ดบริ ษัทมา 18 ปี
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2545 ก่อตั ้งสานักงานใหญ่เป็ นของตนเองที่เมืองเซินเจิ ้น หลังจากนั ้นบริ ษัท S.F. Express
ได้ กลายเป็ นบริ ษัทส่งด่วนที่ประสบความสาเร็ จที่สดุ ในประเทศจีน
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจชั ้นนาที่มีอิทธิพลสูงสุดของจีน อันดับที่ 46
(จาก 50 อันดับ) จากนิตยสาร Fortune
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ของจีน อันดับที่ 80
จากนิตยสาร Forbes โดยมีทรัพย์สนิ ทั ้งสิ ้นมูลค่ากว่า 7,560 ล้ านหยวน
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัลนักธุรกิจแห่งปี ของ CCTV
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ของจีน อันดับที่ 22
จากนิตยสาร Forbes โดยมีทรัพย์สนิ ทั ้งสิ ้นมูลค่ากว่า 23,790 ล้ านหยวน
ที่มา : djdqdjdq.//2013.//王卫.//Available:
http://baike.baidu.com/subview/808013/5679171.htm?fr=aladdin/./07/02.2014.
*****

จางซิน (Zhang Xin /

张欣)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2508 ปั จจุบนั อายุ 49 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : กรุงปั กกิ่ง
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : CHINA SOHO (SOHO 中国有限公司 ：SOHO)
ดาเนินกิจการด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ เป็ นบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ที่ใหญ่ที่สดุ
ในกรุงปั กกิ่ง และเป็ นบริ ษัทที่ลงทุนด้ านอาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในจีน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2522 ได้ ย้ายตามบิดามารดาไปอยู่ที่ฮ่องกง
- พ.ศ. 2527 ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Sussex ประเทศอังกฤษ
- พ.ศ. 2535 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทจากมหาวิทยาลัย Cambridge จากนั ้นได้ ทางานที่บริ ษัท
Goldman
Sachs และบริ ษัท Travelers Group ในสหรัฐฯ ดูแลรับผิดชอบในด้ านการลงทุนในจีน
- พ.ศ. 2538 ได้ ร่วมกับสามีก่อตั ้งบริ ษัท CHINA SOHO ที่นครปั กกิ่ง โดยดารงตาแหน่ง CEO
ของบริ ษัท จนถึงปั จจุบนั
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2550 บริ ษัทฯ กลายเป็ นบริ ษัทอสังหาริ มทรั พย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย
- พ.ศ. 2556 จางซินกับกลุม่ ผู้ลงทุนอื่นๆ ได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ที่นครนิวยอร์ ก สหรัฐฯ
โดยถือหุ้นถึง 40%
- พ.ศ. 2550 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 10 ของผู้หญิงที่ได้ รับความสนใจมากที่สดุ ในเอเชีย
จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจหญิงที่มีอิทธิพลสูงสุดในโลก อันดับที่ 42 (จาก 100 อันดับ)
จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 50 ของนักธุรกิจหญิงที่มีอิทธิพลสูงสุดในโลก
จากนิตยสาร Fortune
ที่มา : netfeiniao.// 2014.//张欣.//Available:
http://baike.baidu.com/subview/85663/5061960.htm?fr=aladdin/./07/03.2014.
*****

อู๋ช่างจือ้ (Wu Shang Zhi / 吴尚志)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 ปั จจุบนั อายุ 64 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ชนชาติ : แมนจู
ธุรกิจ : บริ ษัทหลักทรัพย์
บริษัท : CDH Investments (CDH) （鼎晖投资基金管理公司 ：鼎晖投资）
เป็ นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจาหน่ายหลักทรั พย์ การจัดการกองทุนรวม
ประวัติ :
- พ.ศ. 2521 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโท จากมหาวิทยาลัย
Massachusetts สหรัฐฯ
- พ.ศ. 2524 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาเอก ด้ านวิศวกรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย Massachusetts สหรัฐฯ ถือเป็ นนักศึกษารุ่นแรกที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลัง
เกิดการปฏิวตั ิประเทศจีน
- พ.ศ. 2527 ดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงในธนาคารโลก (World Bank) สหรัฐฯ
- พ.ศ. 2534 ดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงด้ านการลงทุนระหว่างประเทศในธนาคารโลก
ดูแลรับผิดชอบด้ านการลงทุนในจีน
- พ.ศ. 2538 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการผู้จดั การด้ านการลงทุน บริ ษัท China International Capital
Corporation Limited (CICC)
- พ.ศ. 2544 อู๋ช่างจื ้อได้ จดั ตั ้งบริ ษัท CDH เป็ นของตัวเอง
- พ.ศ. 2545 จนถึงปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารบริษัท CDH Investments
ผลงานที่สาคัญ :
- ขณะดารงตาแหน่งผู้อานวยการผู้จดั การด้ านการลงทุน บริ ษัท CICC ในพ.ศ. 2538 บริ ษัทได้ ร่วมลงทุน
กับบริ ษัทชั ้นนาหลายแห่ง อาทิ บริ ษัท China Mobile บริ ษัท SINA
บริ ษัท Nanfu battery เป็ นต้ น มียอดการลงทุนมากถึง 200ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ รายได้ เฉลีย่ ต่อปี ของ
บริ ษัทเติบโตมากกว่า 30%
- หลังจากเปิ ดบริ ษัทได้ เพียง 6 เขาสามารถระดมเงินทุนได้ กว่า 6,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
- พ.ศ. 2552 ได้ รับการจัดอันดับนักลงทุนยอดเยี่ยมที่สดุ ของจีน อันดับที่ 2 จากนิตยสาร Forbes
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมของเขา คือ“我接受一些失败，但我不要放弃机会。”
หมายความว่า ฉันยอมรับการพ่ายแพ้ เหล่านี ้ แต่ฉนั จะไม่ยอมละทิ ้งโอกาส
ที่มา : michaelNBD.// 2013.// 吴尚志.//Available:
http://baike.baidu.com/view/4309038.htm?fr=aladdin#2/./07/07.2014.
*****

หวางจงจุน (Wang Zhong Jun /

王中军)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2503 ปั จจุบนั อายุ 54 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : กรุงปั กกิ่ง
ธุรกิจ : ธุรกิจบันเทิง
บริษัท : Huayi Bros. Media Group (华谊兄弟传媒股份有限公司 ：华谊兄弟)
บริ ษัทยักษ์ ใหญ่ในวงการบันเทิงและวงการภาพยนตร์ ในจีนแผ่นดินใหญ่
ประวัติ :
- เป็ นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชนชาติแมนจู
- พ.ศ. 2525 เป็ นช่างภาพ และจิตรกรในบริ ษัทสานักพิมพ์แห่งหนึง่
- พ.ศ. 2529 ดารงตาแหน่งผู้จดั การฝ่ ายโฆษณา บริ ษัทผลิตสือ่ ด้ านวัฒนธรรมแห่งหนึง่
- พ.ศ. 2532 ไปศึกษาต่อสาขา Media Technology ณ มหาวิทลัย Michigan
สหรัฐฯ (University of Michigan)
- พ.ศ. 2537 สาเร็ จการศึกษาสาขา Mass Media ณ มหาวิทยาลัย SUNY สหรัฐฯ
(State University of New York, SUNY)
- พ.ศ. 2537 ร่ วมกับน้ องชายก่อตั ้งบริ ษัท Huayi Bros. Media Group ดารงตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริ หาร โดยในระยะแรกบริ ษัทผลิตเพียงละครโทรทัศน์
- พ.ศ. 2541 เริ่ มลงทุนในการสร้ างภาพยนตร์ จากนั ้นได้ ลงทุนและก่อตั ้งบริ ษัทอีกหลายแห่ง อาทิ
บริษัทสือ่ และโฆษณา บริษัทสือ่ ด้ านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ บริ ษัทจัดจาหน่ายภาพยนตร์
ต่างประเทศ เป็ นต้ น
- ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ขยายตัวและพัฒนาจนกลายเป็ นหนึง่ ในบริ ษัทด้ านภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ที่
ประสบความสาเร็ จที่สดุ ในจีน ปั จจุบนั ยังคงพัฒนาเดินหน้ าผลิตนักแสดง ภาพยนตร์ และละครคุณภาพ
จานวนมาก
ผลงานที่สาคัญ :
- บริ ษัทได้ รับการจัดอันดับเป็ นบริ ษัทชั ้นนาของจีน อันดับที่ 359 (จาก 500 อันดับ) และเป็ นอันดับที่ 1 ของ
สาขาด้ านความบันเทิง
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ทาในสิง่ ที่ตนเองชอบ แล้ วจะทาออกมาได้ ดีที่สดุ (干自己喜欢干
的事，在这个行业里我是最好的。)
ที่มา : 冰火 x.// 2014.//王中军.//Available:
http://baike.baidu.com/view/320648.htm?fr=aladdin/./07/07.2014.
*****

กู่หย่ งเชียง (Victor Koo /

古永锵)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2509 ปั จจุบนั อายุ 48 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : สือ่ ออนไลน์
บริษัท : Youku Tudou Inc. (优酷土豆股份有限公司 )
เว็บไซต์ youku.com และ tudou.com เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ ผ้ ใู ช้ งาน
สามารถอัปโหลดและแลกเปลีย่ นคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ ซึง่ มีเนื ้อหา
หลากหลาย อาทิ รายการโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอ วิดีโอจากทางบ้ าน
งานโฆษณา และบางส่วนจากภาพยนตร์ โดยเว็บไซต์ youku.com เป็ น
เว็บไซต์วิดีโอแชร์ ริงเว็บแรกของจีน สาหรับเว็บไซต์ tudou.com เป็ นเว็บไซต์วิดีโอแชร์ ริงยอดนิยมที่สดุ
ของจีน อีกทั ้งยังเป็ นหนึ่งในเว็บไซต์แรกๆ ที่มีวิดีโอแชร์ ริงของโลก
ประวัติ :
- ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเคมี ณ มหาวิทยาลัย New South Wales
(The University of New South Wales) นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
- พ.ศ. 2528 ย้ ายตามครอบครัวไปอาศัยอยู่สหรัฐฯ ได้ เปลีย่ นสาขาการเรี ยนเป็ นสาขาเศรษฐศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัย California (University of California)
- พ.ศ. 2532 เข้ าทางานที่บริ ษัท Bain & Company
- พ.ศ. 2535 ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Leland Stanford Junior
- พ.ศ. 2544 เข้ าทางานในบริ ษัท SOHU ดารงตาแหน่ง Chief Operating Officer (COO) และในปี
พ.ศ. 2547 ได้ เลือ่ นตาแหน่งเป็ น CEO บริ ษัท SOHU (SOHU.COM)
- พ.ศ. 2549 ก่อตั ้งเว็บไซต์ youku.com ดารงตาแหน่ง CEO และ COO ควบกันสองตาแหน่งจนถึง
ปั จจุบนั
- พ.ศ. 2553 บริ ษัท youku ได้ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์ กของสหรัฐฯ
- พ.ศ. 2555 เว็บไซต์ youku.com ได้ รวมกับเว็บไซต์ tudou.com กู่หย่งเชียงได้ ดารงตาแหน่ง CEO ของ
บริ ษัท Youku Tudou Inc.
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2553 ได้ รับคัดเลือกเข้ ารับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจในการจัดการประชุม
นักบริ หารระดับโลกประจาปี ณ กรุงปั กกิ่ง
- พ.ศ. 2554 ได้ รับคัดเลือกเข้ ารับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ที่มีความก้ าวหน้ าในด้ านธุรกิจในการจัดงาน
นักธุรกิจระดับโลกประจาปี ณ กรุงปั กกิ่ง
ที่มา : youxinwunao.// 2014.// 古永锵.//Available:
http://baike.baidu.com/view/251879.htm?fr=aladdin/./07/08.2014.
*****

หลิวชิ่งเฟิ ง (Liu Qing Feng /

刘庆峰)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2516 ปั จจุบนั อายุ 41 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : มณฑลอันฮุย
ธุรกิจ : ผลิตและวิจยั โปรแกรม (Software)
บริษัท : IFLYTEK CO.,LTD. (安徽科大讯飞股份有限公司 ：科大讯飞)
ผลิตและวิจยั เทคโนโลยีการสัง่ การด้ วยเสียง (Intelligent voice) และ
เทคโนโลยีด้านภาษา ผลิตและพัฒนาโปรแกรม (Software)
และชิป (Chip) เป็ นบริ ษัทผลิตและวิจยั เทคโนโลยีการสัง่ การด้ วยเสียงที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก มีผ้ ใู ช้ บริ การประมาณ 300 ล้ านคน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2533 เข้ าศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of
Science and Technology of China)
- พ.ศ. 2541 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขา Communication and Electronic System จาก
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน
- พ.ศ. 2542 ก่อตั ้งบริ ษัท IFLYTEK CO.,LTD. ดารงตาแหน่ง CEO จนถึงปั จจุบนั
- พ.ศ. 2546 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขา Signal and Information Processing
- ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึ กษานักศึกษาปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน
- พ.ศ. 2552 ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หาร ควบกับตาแหน่ง CEO ของบริ ษัทฯ
- พ.ศ. 2551 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ในเมืองเซินเจิ ้น กลายเป็ นบริ ษัทที่ก่อตั ้งโดยนักศึกษา
แห่งแรกของจีนที่ได้ เข้ าสู่ตลาดหลักทรัพย์
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2553 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 10 ของผู้ทางานด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียอดเยี่ยม
ของประเทศจีน
- พ.ศ. 2554 ได้ รับรางวัล CEO บริ ษัทจากัดยอดเยีย่ มแห่งปี จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2556 ได้ รับรางวัลนักธุรกิจแห่งปี จาก CCTV
- พ.ศ. 2557 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจชั ้นนาที่มีอิทธิพลสูงสุดของจีน อันดับที่ 48
(จาก 50 อันดับ) จากนิตยสาร Fortune
ที่มา : zhengkun0000.//2014.//刘庆峰.//Available:
http://baike.baidu.com/view/109011.htm?fr=aladdin/./07/08.2014.
*****

โจวหงอี (Zhou Hong Yi /

周鸿祎)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2513 ปั จจุบนั อายุ 44 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองหวงก่าง มณฑลหูเป่ ย
ธุรกิจ : เว็บเสิร์ชเอ็นจิ ้น และโปรแกรมสแกนไวรัส Qihoo360
บริษัท : Qihoo360 (北京奇虎科技有限公司 ：奇虎 360)
เว็บไซต์ www.360.cn ซึง่ เป็ นเว็บเสิร์ชเอ็นจิ ้นยอดนิยมของจีน
และเป็ นผู้สร้ างโปรแกรม Qihoo360 ซึง่ เป็ นโปรแกรมสแกนไวรัส
ยอดนิยมในจีน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2535 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย
การคมนาคมซีอาน (Xi`an Jiaotong University)
- พ.ศ. 2538 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมดูแลและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
ในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยการคมนาคมซีอาน (Xi`an Jiaotong University)
- พ.ศ. 2538 เข้ าทางานในบริ ษัท Founder Group ซึง่ เป็ นบริ ษัทด้ านเทคโนโลยีและการแพทย์
- พ.ศ. 2541 ก่อตั ้งบริ ษัท 3721 (www.3721.com) เป็ นผู้บริ การเว็บไซต์ที่ให้ สมาชิกสามารถโฆษณา
สินค้ าหรื อบริ การต่าง ๆ ของตนเอง ในปั จจุบนั บริ ษัทได้ ปิดตัวลงแล้ ว
- พ.ศ. 2547 ดารงตาแหน่ง CEO เว็บไซต์ China Yahoo (www.yahoo.com.cn)
- พ.ศ. 2549 ก่อตั ้งบริ ษัท Qihoo360 ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริ หาร จนถึงปั จจุบนั
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2554 สามารถนาบริ ษัทฯ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์ ก สหรัฐฯ ได้ สาเร็ จ
- พ.ศ. 2553 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน
- พ.ศ. 2554 ได้ รับรางวัลผู้นาแห่งปี ของวงการธุรกิจ
- พ.ศ. 2556 ได้ รับรางวัลนักธุรกิจแห่งปี จากนิตยสาร BAZAAR Men's Style ของจีน
ที่มา : dikiking.//2014.//周鸿祎.//Available:
http://baike.baidu.com/subview/192648/192648.htm?fr=aladdin/./07/09.2014.
*****

ฉู่ฉือเจีย้ น (Chu Shi Jian /

褚时健)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2471 ปั จจุบนั อายุ 86 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองฮว๋าหนิง มณฑลยูนนาน
ธุรกิจ : อุตสาหกรรมการเกษตร
บริษัท : ส้ มปิ งถาง (Bingtang navel orange) เป็ นส้ มที่มีชื่อเสียงที่สดุ
ของมณฑลยูนนาน รสชาติหวานกลมกล่อม ราคาค่อนข้ างสูง
ถึงแม้ จะปลูกที่มณฑลยูนนาน แต่ในมณฑลยูนนานกลับหาซื ้อส้ ม
ชนิดนี ้ได้ ยากมาก หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ส้ มจะถูกส่งไปจาหน่ายยัง
เมืองเซินเจิ ้น กรุงปั กกิ่ง และนครเซี่ยงไฮ้
ประวัติ :
- พ.ศ. 2498 ดารงตาแหน่งหัวหน้ าดูแลเขตเมืองยวี่ซี มณฑลยูนนาน
- พ.ศ. 2522 ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงงานบุหรี่ ยวี่ซี
- พ.ศ. 2537 ได้ รับยกย่องให้ เป็ นบุคคลสาคัญของจีนในยุคที่มีการปฏิวตั ิประเทศจีน และได้ ดารง
ตาแหน่งเป็ น ประธานคณะกรรมการบริ หาร ของบริ ษัทยาสูบหงทา (Hongta Tobacco (group)
Co.,LTD) ซึง่ เป็ นยาสูบที่มีชื่อเสียงของจีน และได้ รับสมญานามเป็ น “ราชาแห่งยาสูบจีน”
ต่อมาภายหลังฉู่ฉือเจี ้ยนโดนตัดสินจาคุกตลอดชีวิต ข้ อหาทุจริ ตกว่า 1,740,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
ในวัย 71 ปี
- พ.ศ. 2545 ได้ รับการปล่อยตัวให้ ออกมารักษาตัวจากอาการโรคเบาหวาน
- พ.ศ. 2546 ในวัย 75 ปี ได้ ใช้ บั ้นปลายชีวิตทาสวนผลไม้ อยู่ที่บ้าน โดยเหมาซื ้อที่บนภูเขา
4,800 ไร่ เพื่อทาไร่ ส้ม อีกทั ้งได้ คิดค้ นวิธีปลูกส้ มให้ มีรสชาติที่หวานกลมกล่อมถูกปากชาวจีน
ผลงานที่สาคัญ :
- ปั จจุบนั ได้ กลายเป็ น “ราชาแห่งส้ ม” มีผลผลิตส้ มราว 8,000 ตัน บริ ษัทฯ สามารถสร้ างกาไรได้ มากกว่า
30 ล้ านหยวนต่อปี มีเกษตรกรในไร่ ส้ม 110 คน ซึง่ มีรายได้ เฉลีย่ ต่อหัว 3 – 8 หมื่นหยวน ต่อปี
แหล่ งอ้ างอิง : 精鹰之子.//2014.//褚时健.//Available:
http://baike.baidu.com/view/1067961.htm?fr=aladdin/./07/09.2014.
*****

หวางฉือ (Wang Shi /

王石)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ปั จจุบนั อายุ 63 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองหลิว่ โจว เขตปกครองตนเองกว่างซี
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์ (ด้ านที่อยู่อาศัย)
บริษัท : China Vanke Co.,Ltd. (万科企业股份有限公司 ：万科)
ดาเนินกิจการด้ านอสังหาริ มทรัพย์ (ด้ านที่อยู่อาศัย) ที่ใหญ่สดุ ในจีน
เป็ นบริ ษัทแรกในจีนที่มีรายได้ เฉลีย่ ต่อปี สงู กว่า 1 แสนล้ านหยวน
หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นของกิจการที่มีผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงินดี จึงเป็ นหุ้นที่ได้ รับความนิยมในตลาดหลักทรัพย์ สาขาใหญ่ของบริ ษัท ตั ้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ ้น
มณฑลกวางตุ้ง และมีสาขาย่อยที่ตั ้งอยู่ตามเมืองต่างๆ ทัว่ จีนอีกกว่า 20 กว่าแห่ง
ประวัติ :
- พ.ศ. 2521 สาเร็ จการศึกษาด้ านรางรถไฟ จากมหาวิทยาลัยการคมนาคมหลานโจว
(Lanzhou Jiaotong University)
- หลังสาเร็ จการศึกษา ได้ เข้ าทางานที่บริ ษัท Guangzhou Railway Group
และกรมการค้ าระหว่างประเทศ มณฑลกวางตุ้ง ตามลาดับ
- พ.ศ. 2527 ก่อตั ้งศูนย์แสดงและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ณ เมืองเซินเจิ ้น
โดยดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ฯ
- พ.ศ. 2531 เปลีย่ นจากศูนย์แสดงและจัดจาหน่ายฯ เป็ นบริ ษัท China Vanke Co.,Ltd. โดยดารง
ตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หาร ควบกับตาแหน่งผู้อานวยการจนถึงปั จจุบนั
- ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ สมาคมอสังหาริ มทรัพย์แห่งประเทศจีน
รองประธานสมาคมอสังหาริ มทรัพย์แห่งเมืองเซินเจิ ้น และรองประธานสมาคมหอการค้ าเมืองเซินเจิ ้น
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2537 ได้ รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยม จากงานนักธุรกิจทองคา ณ เมืองเซินเจิ ้น ครัง้ ที่ 1
- พ.ศ. 2544 ได้ รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยม จากงานนักธุรกิจทองคา ณ เมืองเซินเจิ ้น ครัง้ ที่ 2
- พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2544 บริ ษัทฯ ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นธุรกิจขนาดย่อมที่ยอดเยี่ยมที่สดุ ในโลก
จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2545 ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นบริ ษัทจากัด ที่มีศกั ยภาพในการพัฒนามาก
ที่สดุ ในจีน และได้ รับการยกย่องให้ เป็ นผู้นาในด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ติดต่อกัน 3 ปี ซ้อน
ที่มา : 掰嘟嘟.// 2014.//王石.//Available:
http://baike.baidu.com/view/99576.htm?fr=aladdin/./07/09.2014.
*****

เจียงปิ น (Jiang Bin /

姜滨)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2508 ปั จจุบนั อายุ 49 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเวยห่าย มณฑลซานตง
ธุรกิจ : สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท : Goer Tek Inc. (歌尔声学股份有限公司 ：歌尔声学)
ดาเนินกิจการผลิตและวิจยั อุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า อาทิ
เครื่ องขยายเสียง หลอดภาพ อะไหล่ไฟฟ้ า แผงวงจรฉายภาพ
LED เป็ นต้ น เป็ นบริ ษัทด้ านเทคโนโลยีระดับสูงของประเทศ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ผลิตสินค้ าและให้ บริ การแก่บริ ษัทชั ้นนาของโลก
อาทิ Samsung, Apple, LG, Panasonic, Sony, Google, Microsoft, HP, Plantronics,
Cisco Systems เป็ นต้ น บริ ษัทฯ ครองสัดส่วนในตลาดโลกด้ านการผลิตไมโครโฟนเป็ นอันดับต้ น
มียอดการจาหน่ายแว่นตา 3 มิติและหูฟัง Bluetooth เป็ นอันดับ 1 ของโลก รวมทั ้งมียอดจาหน่าย
ลาโพงขนาดเล็กและหูฟังของโทรศัพท์ เป็ นอันดับ 1 ของจีน และอันดับ 3 ของโลก
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเป่ ยหาง (Beihang University)
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มหาวิทยาลัยชิงหัว
(Tsinghua University)
- ภายหลังสาเร็ จการศึกษา ได้ ทางานในวงการสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์กว่า 10 ปี
- พ.ศ. 2544 ร่ วมกับภรรยาก่อตั ้งบริ ษัท Goer Tek Inc. โดยดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หาร
จนถึงปั จจุบนั
- พ.ศ. 2551 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ในเมืองเซินเจิ ้น
- พ.ศ. 2554 รายได้ ของบริ ษัทมีมลู ค่าถึง 437 ล้ านหยวน กาไรเติบโตมากขึ ้นถึง 82% รวมมูลค่ากว่า
55 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
- พ.ศ. 2556 รายได้ ทั ้งปี ของบริ ษัทมีมลู ค่าถึง 10,000 ล้ านหยวน กาไรเติบโตมากขึ ้นถึง 44%
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 100 ของนักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ในจีน
จากนิตยสาร Forbes โดยมีทรัพย์สนิ ทั ้งสิ ้นมูลค่ากว่า 2,200 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ที่มา : 西门口前.// 2013.//姜滨.//Available:
http://baike.baidu.com/subview/4707989/11053156.htm?fr=aladdin/./07/10.2014.
*****

ซุนกว่ างซิน้ (Sun Guang Xin / 孙广信)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2505 ปั จจุบนั อายุ 52 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองอุลมุ ฉู ี (Urumqi) เขตปกครองตนเองซินเจียง
ธุรกิจ : พลังงาน รถยนต์ และอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : Xinjiang Guanghui Industry Investment Group Company Limited
(新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 ：广汇集团) เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ
ขนาดใหญ่ ที่ดาเนินกิจการด้ านพลังงาน รถยนต์ และอสังหาริ มทรัพย์
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
- พ.ศ. 2532 ก่อตั ้งบริ ษัทฯ โดยใช้ เงินตนเอง 3,000 หยวน และกู้ธนาคารอีก 400,000 หยวน
เริ่ มแรกได้ รับเป็ นตัวแทนจาหน่ายรถตักดินของร้ านจาหน่ายรถตักดินแห่งหนึง่ ในเขตปกครองตนเอง
ซินเจียง ต่อมาได้ เปิ ดร้ านอาหารกวางตุ้ง แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ จากนั ้นได้ หนั มาลงทุนเปิ ดสวนสนุก
และร้ านอาหารฮ่องกง ต่อมาภายหลัง ร้ านอาหารแห่งนี ้ได้ กลายเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ทางด้ านธุรกิจ
- พ.ศ. 2535 ได้ ลงทุนทาธุรกิจขุดเจาะน ้ามัน กลายเป็ นบริ ษัทนาเข้ าส่งออกที่ใหญ่ติดอันดับในเขต
ปกครองตนเองซินเจียง
- พ.ศ. 2536 เริ่ มลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
- ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท Xinjiang Guanghui Industry
Investment Group Company Limited
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2545 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ในจีน อันดับที่ 3
จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2547 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นผู้ที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ในจีน (The richest people of China)
อันดับที่ 12 (จาก 100 อันดับ) โดยนิตยสาร Hurun
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ในจีน อันดับที่ 14
จากนิตยสาร Forbes โดยมีทรัพย์สนิ ทั ้งสิ ้นมูลค่ากว่า 19,530 ล้ านหยวน
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นเศรษฐี ใหม่ที่มที รั พย์สนิ มากที่สดุ ในจีน อันดับที่ 17
โดยมีทรัพย์สนิ ทั ้งสิ ้นมูลค่ากว่า 20,000 ล้ านหยวน
- ได้ รับการยกย่องเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านเศรษฐกิจของจีน
ที่มา : sale2.// 2014.//孙广信.//Available:
http://baike.baidu.com/subview/312827/11093889.htm?fr=aladdin/./07/10.2014.
*****

หูเม่ าหยวน (Hu Mao Yuan /

胡茂元)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ปั จจุบนั อายุ 63 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองส้ าวซิง มณฑลเจ้ อเจียง
ธุรกิจ : ยานยนต์
บริษัท : SAIC Motor Corporation Limited
(上海汽车集团股份有限公司 ：上汽集团)
ดาเนินกิจการด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ของประเทศจีน
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University
ระดับปริ ญญาโทจากมหาวิทยาลัย Fudan University และระดับปริ ญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัย Tongji University
- พ.ศ. 2511 เริ่ มทางานเป็ นพนักงานในโรงงานรถหัวลากที่นครเซี่ยงไฮ้ จนได้ รับตาแหน่ง
ผู้จดั การในปี พ.ศ. 2526
- พ.ศ. 2538 ดารงตาแหน่งรองผู้บริ หารในบริ ษัท Shanghai Automotive Industry
Corporation และ ผู้ช่วยผู้จดั การ บริ ษัท Shanghai Automotive Co.,Ltd
- พ.ศ. 2542 ดารงตาแหน่งผู้บริ หารในบริ ษัท SAIC Group
ผลงานสาคัญ :
- หลังจากดารงตาแหน่งผู้บริ หาร หูเม่าหยวนได้ เดินทางไปยังสหรัฐฯ เพื่อเจรจากับบริ ษัท
General Motor เรื่ องการร่ วมทุนเป็ นผลสาเร็ จจนก่อตั ้งบริ ษัทร่ วมทุนที่ปัจจุบนั มีชื่อว่า
Shanghai General Motor Corporation Ltd.และยังได้ ร่วมทุนกับ Volkswagen อีกด้ วย
- นอกจากนี ้เขายังมีนโยบายในการขยายหุ้นในตลาดยานยนต์ยโุ รป โดยจัดตั ้งสาขาในปั กกิ่ง
เซี่ยงไฮ้ รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในยุโรปและเอเชีย ภายใต้ การนาของเขา บริ ษัทกลายเป็ นผู้นา
ทางด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ และมีแผนที่จะพิจารณาเข้ าไปลงทุนในประเทศ
ไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริ กาใต้ และตะวันออกกลาง
ที่มา : http://auto.ifeng.com/people/elite/humaoyuan.shtml
http://www.worldofceos.com/dossiers/maoyuan-hu-2834
*****

เจี่ยเย่ วถิง (Jia Yue Ting /

贾跃亭)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2516 ปั จจุบนั อายุ 41 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองหยวนฉู่ มณฑลซานซี
ธุรกิจ : อุตสาหกรรมบันเทิง สือ่ ดิจิตอล
บริษัท : LeTV เว็ปไซต์ http://www.letv.com
ผลิตรายการทีวี กล่องรับสัญญาณทีวี โทรทัศน์ และเว็บไซต์
ประวัติ :
- พ.ศ. 2538 ทางานในตาแหน่งหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เทคนิคดูแล
เว็บไซต์สรรพากรมณฑลซานซี
- พ.ศ. 2546 ก่อตั ้งบริ ษัทเป่ ยจิงซีปัวเออร์ เทคโนโลยีซงึ่ รับงานจากchina mobile
- พ.ศ. 2547 ก่อตั ้งบริ ษัท LeTV เขาทุ่มเทพัฒนาธุรกิจของเขาอย่างกล้ าหาญโดยเน้ นความคิด
ในการทาธุรกิจที่แตกต่างอย่างสร้ างสรรค์ คิดแปลก คิดใหม่ จนสามารถขยายและต่อยอด
ธุรกิจได้ ปั จจุบนั นี ้ เขาลงทุนสร้ างโรงงานผลิตโทรทัศน์เพื่อรองรับระบบเครื อข่าย รายการ
ทีวีต่าง ๆ ที่ในเครื อของบริ ษัท LeTV เขาได้ สร้ างอาณาจักรอุตสาหกรรมบันเทิงโทรทัศน์ครบ
วงจร นอกจากนี ้เขายังได้ ลงุ ทุนในอุตสาหกรรมสุราและไวน์ ด้วย
- ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานบริ ษัท LeTV
ผลงานสาคัญ :
- เว็บไซต์ที่เขาก่อตั ้งเป็ นเว็บไซต์แรกของโลกที่ได้ IPO เข้ าตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทเครื อข่าย
ของ LeTV ได้ ผลิตสมาร์ ททีวีที่รองรับเครื อข่ายอินเตอร์ และสามารถรองรับระบบการ
ให้ บริ การในระบบเครื อข่ายเดิมของโทรทัศน์
ข้ อมูลเพิ่มเติม : เจี่ยเย่วถิงมีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ทาไมเราต้ องเรี ยกมันว่าความใฝ่ ฝั น หลายครัง้
ที่คณ
ุ พยายามทาตามฝั น แต่ก็ไม่มีทางเป็ นไปได้ หากคุณเรี ยกมันว่าความฝั น คนอื่นคง
คิดว่าคุณกาลังฝั นอยู่ (为什么叫梦想呢，很多你做出来的梦，现实中根本不存在，
等你讲起来，人家会认为你是在做梦。)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/3110930.htm?fr=aladdin
*****

หลี่เจียเฉิง (Li Jia Cheng /

李嘉诚)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2471 ปั จจุบนั อายุ 86 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองฉาวโจว มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : พลาสติก อสังหาริ มทรัพย์ บริ การ ท่าเรือ เทคโนโลยีและอินเตอร์ เน็ต
บริษัท : Cheung Kong Holdings (长江实业集团)
กลุม่ บริ ษัท Cheung Kong มีบริ ษัทในเครื ออีก 19 บริ ษัท มีมลู ค่า
ตลาดกว่า 1.8 ล้ านล้ านดอลลาห์ฮ่องกง และเป็ นบริ ษัทที่ติดอันดับ
1 ใน 500 บริ ษัทชั ้นนาของโลก กลุม่ บริ ษัทฯ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
อาทิ พลาสติก อสังหาริ มทรัพย์ บริ การ ท่าเรือ เทคโนโลยีและอินเตอร์ เน็ต
ประวัติ :
- ถูกบีบบังคับให้ ออกจากโรงเรี ยนเมื่ออายุ 12 ขวบเพื่อทางานกับญาติในฮ่องกง
เมื่ออายุ 15 ปี บิดาเสียชีวิตลงเขาจึงต้ องออกมาทางานเพื่อหาเลี ้ยงครอบครั ว
- พ.ศ. 2487- พ.ศ. 2492 เริ่ มต้ นจากการเป็ นตัวแทนขายดอกไม้ พลาสติกและนาฬิกา ต่อมา
ออกมาเปิ ดบริ ษัทพลาสติกเป็ นของตนเองในปี พ.ศ. 2493 หลังจากนั ้นเขาได้ พฒ
ั นาบริ ษัท
เข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ และนาเข้ าตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2515
- พ.ศ. 2552 ซื ้อบริ ษัท Hutchison Whampoa Limited.
- ปั จจุบนั เขาดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารบริ ษัท Cheung Kong Holdings และ Hutchison
Whampoa Limited. โดยมีสานักงานที่ตั ้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 52 ประเทศ และมี
พนักงานกว่า 280,000 คน
ผลงานสาคัญ :
- ก่อตั ้งมูลนิธิ Li Ka Shing Foundation (LKSF) และมหาวิทยาลัย Shantou University
(STU) เพื่อสนับสนุนด้ านการศึกษา
ที่มา : http://www.ckh.com.hk/
http://www.forbes.com/profile/li-ka-shing/
*****

หลินจั่วหมิง (Lin Zuo Ming /

林左鸣)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปั จจุบนั อายุ 57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : ตาบลจ้ าวอาน เมืองจ้ างโจว มณฑลฝูเจี ้ยน
ธุรกิจ : การบินและอากาศยาน
บริษัท : Aviation Industry Corporation of China (AVIC) (中国航空工
业集团公司：中航工业) ดาเนินกิจการด้ านการบิน ทั ้งเครื่ องบิน
พาณิชย์และเครื่ องบินทหารควบคุมและดูแลเกี่ยวกับด้ านการบิน
ของจีน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2524 เริ่ มเข้ าเป็ นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านวิศกรรมอากาศยานจากมหาวิทยาลัยการบินนานจิง
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทด้ านการบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยฉางเจียง
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้ านการบริ หารจัดการจากมหาวิทยาลัยอากาศยานและ
การบินปั กกิ่ง
- ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านการวิจยั ด้ านการบินและอากาศยานชั ้นสูง และบริ หารบริ ษัทด้ านธุรกิจ
การผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องบินของรัฐบาลเป็ นเวลาหลายสิบปี จนได้ รับการแต่งตั ้งจากพรรค
คอมมิวนิสต์จีนให้ ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสูงสุดเครื อบริ ษัทอุตสาหกรรมการ
บินจีน (Aviation Industry Corporation of China) ในปี พ.ศ.2555 จนถึงปั จจุบนั
ผลงานสาคัญ :
- หลินจัว่ หมิงมีประสบการณ์ยาวนานด้ านการบริ หารบริ ษัทในเครื อการผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์
ประกอบเครื่ องบินที่สาคัญของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เชิงลึกด้ านวิศกรรมการบินใน
สายการผลิต และการบริ หารองค์กร เขาได้ เข้ าไปฟื น้ ฟูหน่วยงานผลิตมอเตอร์ ชิ ้นส่วน
เครื่ องยนต์ของรัฐหลายแห่งที่ประสบภาวะขาดทุนให้ มีกาไรและเติบโตอย่างมัน่ คงด้ วยการ
ใช้ มมุ มองทางธุรกิจที่ยดึ หลักเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกตลาดมาเปลีย่ นแปลงและปฏิรูปรูปแบบ
การบริ หารงานหน่วยงานการผลิตของรัฐบาลให้ มีความทันสมัย ทาให้ บริ ษัทกลายเป็ นบริ ษัท
ชั ้นนาที่ได้ รับการยอมรับในวงการชิ ้นส่วนเครื่ องบินระดับโลก
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นบุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของปี
จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศจีน CCTV
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/712050.htm?fr=aladdin
*****

ว่ านหลง (Wan Long /

万隆)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2483 ปั จจุบนั อายุ 74 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองลัว่ เหอ มณฑลเหอหนาน
ธุรกิจ : อาหารและเนื ้อสัตว์แปรรูป
บริษัท : SHINEWAY GROUP (双汇集团)
ดาเนินกิจการผลิตและจัดจาหน่ายอาหารสาเร็ จรูป เนื ้อสัตว์แปรรูป
ประวัติ :
- ว่านหลงยังไม่สาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้ เข้ าสมัครเป็ น
ทหารช่าง เป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจากปลดประจาการออกมาก็เข้ ามาทางานที่โรงงานผลิต
เนื ้อสัตว์ที่เมืองลัว่ เหอ
- พ.ศ. 2527 ว่านหลงได้ รับเลือกตั ้งให้ เป็ นหัวหน้ าโรงงานผลิตเนื ้อสัตว์ หลังจากได้ รับตาแหน่ง
ก็เกิดปั ญหาการด้ านบริ หารจัดการ เขาจึงตัดสินใจสัง่ ปลดรองหัวหน้ าโรงงานออกทุกคน
ขณะเดียวกันก็ประสบปั ญหาการขาดทุน กิจการเกือบถูกปิ ดลง ด้ วยความมุ่งมัน่ มุมานะ
ทาให้ เขานาพาโรงงานรอดพ้ นจากการปิ ดกิจการมาได้ ต่อมาเขาตัดสินใจลงทุนสร้ างโรงงาน
แร่ เนื ้อที่ทนั สมัย แปรรูปเนื ้อหมูเป็ นไส้ กรอก พร้ อมกับหาตลาดส่งออกต่างประเทศ
ขยายกิจการลงทุนในต่างประเทศ จนสามารถจัดตั ้ง SHINEWAY GROUP อุตสาหกรรม
แปรรูปเนื ้อสัตว์ครบวงจร
ผลงานสาคัญ
- ได้ รับแต่งตั ้งจากรัฐบาลให้ เป็ นที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจ
- เป็ นกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเนื ้อสัตว์โลก
- เข้ าร่ วมประชุมสมัชาสามัญพรรคคอมมิวนิสต์ครัง้ ที่ 9 และ 10
- ได้ รับรางวัลผู้บริ หารดีเด่น
- ได้ รับรางวัลต้ นแบบการบริ หารแรงงาน แห่งมณฑลเหอหนาน
ข้ อมูลเพิ่มเติม : ว่านหลงมีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ก่อตั ้งกิจการด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและมี
คุณธรรม (诚言立企 德行天下 )
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/33415/899 9526.htm?fr=aladdin
*****

หวางยวู่ส่ วั (Wang Yu Suo /

王玉锁)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปั จจุบนั อายุ 50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองป้าโจว มณฑลหูเป่ ย
ธุรกิจ : ขุดเจาะและลาเลียงก๊ าซธรรมชาติ
บริษัท : ENN Group Co., Ltd. (新奥集团股份有限公司)
ดาเนินกิจการขุดเจาะและให้ บริ การลาเลียงขนส่งก๊ าซธรรมชาติ
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านการบริ หารจัดการและ
ระดับปริ ญญาโทด้ านการบริ หารธุรกิจจากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ การเงินเทียนจิน
- ก่อนเริ่ มการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เขาเคยผิดหวังกับการสอบเข้ ามหาวิทยาลัยถึงสามครัง้
เขาจึงได้ เริ่ มต้ นธุรกิจค้ าขายเล็ก ๆ น้ อย ๆ จนได้ มีโอกาสรู้จกั แหล่งก๊ าซหุงต้ มและได้ เริ่ มธุรกิจ
ซื ้อมาขายไปจนตั ้งตัวได้ อีกทั ้งได้ ตั ้งบริ ษัทให้ เช่ารถยนต์ในเวลาเดียวกัน
- พ.ศ. 2533 รัฐบาลยกเลิกการผูกขาดก๊ าซธรรมชาติและเปิ ดโอกาสให้ เอกชนสามารถหาแหล่ง
ขุดเจาะเพื่อส่งขายเองได้ บริ ษัทของเขาจึงถือเป็ นธุรกิจด้ านพลังงานเอกชนรายแรก ๆ
ที่เริ่ มต้ นในจีน ซึง่ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในด้ านการสัง่ สมประสบการณ์ การมีทรัพยากรบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญการขุดเจาะมากกว่ารายใหม่ ๆ ที่เพิ่งเริ่มเข้ ามาในอุตสาหกรรม ข้ อได้ เปรี ยบนี ้ทา
ให้ ธุรกิจสามารถสัง่ สมเงินทุนได้ รวดเร็ วซึง่ ทาให้ มีโอกาสในการลงทุนขุดเจาะก๊ าซธรรมชาติ
ในพื ้นที่ห่างไกลที่มีต้นทุนการเสาะหาแหล่งก๊ าซที่มากกว่าคู่แข่งรายใหม่ได้ นอกจากนี ้ยังรับ
ลาเลียงก๊ าซธรรมชาติทางท่อจากแหล่งขุดเจาะของรัฐบาลไปยังเมืองต่าง ๆ อีกด้ วย ซึง่ การ
เป็ นรายแรก ๆ ในวงการยิ่งสร้ างข้ อได้ เปรี ยบด้ านเครื อข่ายท่อขนส่งที่มากกว่าและครอบคลุม
ก่อนคู่แข่งรายอื่น
- ปี พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 500 บริ ษัทชั ้นนาของจีนอันดับที่ 41 และปี พ.ศ.
2556 อยู่ในอันดับที่ 240
ข้ อมูลเพิ่มเติม : ข้ อคิดที่น่าสนใจของบริ ษัท ENN Group Co., Ltd. คือ ธุรกิจพลังงานไม่ได้ สาคัญที่การ
ได้ มาซึง่ พลังงาน แต่ธุรกิจแข่งขันกันด้ วยเครื อข่าย ผู้ที่สามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายการ
ลาเลียงได้ ครอบคลุมและสามารถควบคุมต้ นทุนในระดับที่เหมาะสมได้ คือผู้ที่อยู่เหนือ
ชัยชนะ
ที่มา : http://www.baike.com/wiki/%E7%8E%8B%E7%8E%89%E9%94%81
*****

ซีก๋ วั หัว (Xi Guo Hua /

奚国华)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 ปั จจุบนั อายุ 64 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครเซี่ยงไฮ้
ธุรกิจ : การสือ่ สารและโทรคมนาคม
บริษัท : China Mobile Limited (中国移动通信集团公司 ：中国移动)
เป็ นบริ ษัทเครื อข่ายสัญญาโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สดุ ในจีน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2511 เข้ าเป็ นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
- สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทจากมหาวิทยาลัยถงจี ้
- สาเร็ จปริ ญญาเอกสาขาการบริ หารจัดการและปริ ญญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตตศักดิ์สาขาวิศวกรรม
ชั ้นสูง อีกทั ้งยังเป็ นศาสตราจารย์พิเศษในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ จีน เคยดารงตาแหน่งรอง
อธิบดีกรมโทรเลขนครเซี่ยงไฮ้ อธิบดีกรมโทรคมนาคมทางไกลนครเซี่ยงไฮ้ รองวิศวกรใหญ่
กรมบริ หารไปรษณีย์โทรเลขและรองอธิบดีกรมโทรเลขกลาง
- ปั จจุบนั เป็ นผู้บริ หาร China Mobile Limited
ผลงานสาคัญ :
- ซีกวั๋ หัว เป็ นผู้บริ หารบริ ษัทเครื อข่ายสัญญาโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สดุ ในจีน ถูกพูดถึงอย่าง
กว้ างขวางในสือ่ ทัว่ โลก หลังจากทีพ่ บปะกับนายทิม คุก ผู้บริ หารบริ ษัทแอปเปิ ล้
เพื่อพูดคุยถึงความร่ วมมือระหว่างกันหลายครัง้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้บริ หารทั ้ง
สองบริ ษัทจึงได้ ตกลงทาสัญญาความร่ วมมือระหว่างกัน จนทาให้ มีผ้ ใู ช้ โทรศัพท์มือถือ
IPhone ภายใต้ สญ
ั ญาของบริ ษัท China Mobile กว่า 760 ล้ านเครื่ อง ปั จจุบนั บริ ษัท China
Mobile ได้ รับสัญญาอนุญาติการปล่อยสัญญาน 4G เป็ นรายแรกและเป็ นเครื อข่าย 4G ที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก โดยเขาเป็ นผู้ที่อยู่เบื ้องหลังการวางแผนยุทธศาสตร์ การใช้ อินเตอร์ เน็ต 4G
ของ China Mobile
ที่มา :
http://www.zdnet.com/cn/china-mobile-to-set-up-worlds-largest-4g-network-7000024617/
http://www.fortunechina.com/rankings/c/2014-04/01/content_199631.htm
http://gbzl.people.com.cn/grzy.php?id=121001431
*****

จางจิน้ ตง (Zhang Jin Dong / 张近东)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2506 ปั จจุบนั อายุ 51 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเทียนฉาง มณฑลอานฮุย
ธุรกิจ : กิจการค้ าปลีก และอินเทอร์ เน็ต
บริษัท : Suning (苏宁云商集团股份有限公司 ：苏宁)
ห้ างสรรพสินค้ าด้ านเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
ประวัติ :
- พ.ศ. 2527 สาเร็ จการศึกษาเอกภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยหนานจิง หลังจากนั ้นได้ เริ่ มสร้ าง
ธุรกิจด้ านอุตสาหกรรมหนักในนครหนานจิง มณฑลเจียงซู
- พ.ศ. 2533 ได้ ใช้ เงินทุนส่วนตัวจานวน 100,000 หยวนเช่าพื ้นที่อาคารพาณิชย์ย่านใจกลาง
เมืองหนานจิง เปิ ดร้ านจาหน่ายเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าทัว่ ไปโดยใช้ ชื่อร้ านว่า
“Suning” ซึง่ เป็ นร้ านค้ าปลีกเฉพาะเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และต่อมาได้ ขยายกิจการโดยมีสาขาไป
ทัว่ ประเทศจีน
- กิจการ Suning เติบโตอย่างมัน่ คงท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและกาลังซือ้ ของชาว
จีนที่เพิ่มมากขึ ้น
- พ.ศ. 2547 ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ ้น ด้ วยจานวนหุ้นที่จาหน่ายเริ่ มแรกกว่า
25 ล้ านหุ้น
ผลงานสาคัญ :
- ติดอันดับ 1 ใน 20 นักธุรกิจชั ้นนาของจีนที่มีสนิ ทรัพย์มากที่สดุ ของประเทศ
จากนิตยสาร Forbes และนิตยสาร Hurun
- ได้ รับการยอมรับในเวทีสาคัญระดับชาติ อาทิ การเข้ าร่ วมประชุมกับสภาที่ปรึกษาการเมือง
ระดับมณฑลและระดับประเทศของจีนในหลายโอกาส การเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการใน
สมาคมด้ านอุตสาหกรรม การค้ าปลีก และด้ านการเงินในตลาดหลักทรัพย์ชั ้นนาของจีน
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจของจางจิ ้นตง คือ การเป็ นผู้ประกอบการแท้ จริ งแล้ วก็คือการ
คิดจะทาการให้ เกิดผลจริ ง ไม่เพียงแค่การเอาจริ งเอาจังให้ โลกได้ รับรู้ แต่คือการทาจุดที่
ยืนอยู่ให้ ดีที่สดุ ด้ วยความอุตสาหะหลอมรวมเข้ าด้ วยกันไปจนเป็ นการใหญ่ที่ประสบ
ผลสาเร็ จ “创业，其实就是想做事，想做实事，但不一定是什么惊天动地的事，而是
把自己的事做好，一点一滴累积，到一定程度就是大事了。”

ที่มา : http://finance.jrj.com.cn/people/PeopleDetail-110.shtml
*****

จางซื่อผิง (Zhang Shi Ping /

张士平)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2489 ปั จจุบนั อายุ 68 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองโจวผิง มณฑลซานตง
ธุรกิจ : สิง่ ทอ
บริษัท : Shandong Weiqiao Pioneering Group Co.,Ltd.
ดาเนินกิจการด้ านสิง่ ทอ โดยอุตสาหกรรมการผลิตของบริ ษัทได้ รับ
การพัฒนาให้ เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร ได้ แก่
การแปรรูปฝ้าย การทอผ้ า การย้ อมสีผ้า การผลิตไฟฟ้ าจากความร้ อน
และการผลิตอลูมิเนียม บริ ษัทฯ กลายเป็ นอุตสาหกรรมสิง่ ทอที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของมณฑลซานตง และเป็ นบริ ษัทฯ ที่มีอตุ สาหกรรมสิง่ ทอครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีจากมหาวิทยาลัยการเงินและการค้ าอานฮุย
- ได้ รับเลือกเป็ นหนึง่ ในตัวแทนการประชุมครัง้ ที่ 9 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุด
ที่ 11
- พ.ศ. 2524 ดารงตาแหน่งผู้จดั การโรงงานน ้ามันเมล็ดฝ้ายของอาเภอโจวผิง
- พ.ศ. 2531 ดารงตาแหน่งผู้บริ หาร Weiqiao Textil
- พ.ศ. 2537 ดารงตาแหน่งผู้จดั การโรงงานปั่ นฝ้ายของอาเภอโจวผิง
- พ.ศ. 2546 ดารงตาแหน่งผู้บริ หาร Shandong Weiqiao Pioneering Group ขณะนั ้นบริ ษัทฯ
มีเพียงการแปรรูปน ้ามันจากเมล็ดฝ้ายและมีพนักงานเพียง 61 คน ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีเขต
อุตสาหกรรมของตนเอง 5 เขต 14 บริ ษัทย่อย ครอบคลุมพื ้นที่กว่า 1000 เฮกตาร์ (10 ล้ าน
ตารางเมตร) และมีพนักงานกว่า 180,000 คน แนวทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเขา
ทาให้ บริ ษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้ รับยกย่องว่าเป็ น “ยักษ์ ใหญ่แห่งอุตสาหกรรม
สิง่ ทอของจีน”
ที่มา : http://www.forbes.com/profile/zhang-shiping/
http://baike.baidu.com/view/335945.htm
*****

จงชิ่งโห้ ว (Zhong Qing Hou /

宗庆后)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 ปั จจุบนั อายุ 69 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองหางโจว มณฑลเจ้ อเจียง
ธุรกิจ : อาหารและเครื่ องดื่ม
บริษัท : Hangzhou Wahaha Group
ดาเนินกิจการด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม ซึง่ เป็ นบริ ษัทเครื่ องดื่มที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศจีน บริ ษัทฯ ได้ ผลิตสินค้ ามากมาย อาทิ นม น ้าดื่ม
เครื่ องดื่มชูกาลัง น ้าชา น ้าผลไม้ อาหารกระป๋ อง ยา และอื่น ๆ กว่า
150 ชนิด โดยสินค้ าที่ได้ รับความนิมยมคือ น ้าดื่ม นม และธัญญาพืชสาเร็ จรู ปกระป๋ อง
โดยมีฐานการผลิตกว่า 70 แห่ง มี 170 สาขา ใน 29 มณฑลทัว่ จีน
และมีพนักงานกว่า 30,000 คน
ประวัติ :
- หลังจากสาเร็ จการศึกษาระดับประถมต้ น จงชิ่งโห้ วได้ ออกมาทางานในโรงเกลือและกลับไป
หางโจวอีกครัง้ โดยเป็ นคนงานแผนกส่งเสริ มการขายของโรงเรี ยนแห่งหนึง่
- พ.ศ. 2530 เขาร่ วมกับครูวยั เกษียณอีก 2 คน กู้ยมื เงินจานวน 140,000 หยวน ก่อตั ้งบริ ษัท
Hangzhou Wahaha Group เพื่อผลิตนม อีกทั ้งยังเป็ นตัวแทนขายน ้าอัดลม น ้าแข็งและ
เครื่ องเขียนอีกด้ วย เขาได้ ดารงตาแหน่งประธานบริ หารบริ ษัท Hangzhou Wahaha Group
มาจนถึงปั จจุบนั
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจที่รวยที่สดุ ในจีน
ที่มา : http://www. wahaha.com.cn
http://www.forbes.com/profile/zong-qinghou/
http://baike.baidu.com/view/101815.htm
*****

เถียนกั๋วลี่ (Tian Guo Li / 田国立)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2503 ปั จจุบนั อายุ 54 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : มณฑลเหอเป่ ย
ธุรกิจ : การเงินการธนาคาร
บริษัท : Bank of China (中国银行 : BOC)
ดาเนินกิจการด้ านการเงินครบวงจร เป็ นหนึง่ ในธนาคารที่ใหญ่ที่สดุ ในจีน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2526 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ หเู ป่ ย และระดับปริ ญญาเอกสาขาด้ านกฎหมาย มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง
- เถียนกัว๋ ลี่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงินและการธนาคาร โดยทางานด้ านการเงินและการธนาคารมาตลอด
ตั ้งแต่จบปริ ญญาตรี เริ่มต้ นทางานครัง้ แรกที่ China Construction Bank (CCB) ธนาคารยักษ์ ใหญ่
5 อันดับแรกของจีน และเติบโตจนได้ รับตาแหน่งผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
- พ.ศ. 2542 ดารงตาแหน่งประธานบริ ษัทการเงิน China Cinda Asset Management Corporation
- พ.ศ. 2553 เข้ าดารงตาแหน่งประธาน China CITIC Bank (CNCB)
- พ.ศ. 2556 ดารงตาแหน่งประธาน Bank of China (BOC)
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2553 ได้ รับรางวัล “นักการเงินผู้ทรงคุณค่า” ประจาปี จาก China Business Network Financial Value
Ranking
ที่มา : http://bank.jrj.com.cn/2013/06/01083115358097.shtml
http://cpc.people.com.cn/gbzl/html/130400041.html
*****

หลิวหยงห่ าว (Liu Yong Hao / 刘永好)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ปั จจุบนั อายุ 63 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน
ธุรกิจ : อาหารสัตว์ การเงิน อสังหาริ มทรัพย์ และผลิตภัณฑ์นม
บริษัท : New Hope Group (新希望集团)
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับด้ านเกษตร ปศุสตั ว์ อาหาร เคมีและพลังงาน
อสังหาริ มทรัพย์ สาธารณูปโภคพื ้นฐาน และการเงิน เป็ นต้ น
มีพนักงานรวมกว่า 80,000 คน บริ ษัทฯ ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น
“ราชาแห่งอาหารสัตว์จีน” อีกทั ้งยังได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นธุรกิจเอกชนที่ใหญ่
ที่สดุ ในจีน
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยโปลิเทคนิคเสฉวน
- ครอบครัวของหลิวหย่งห่าว เรี ยกได้ ว่ามีฐานะยากจน เขากับพี่ชายอีกสามคนเริ่ มต้ นเปิ ดธุรกิจเล็ก ๆ
ในหมู่บ้าน ด้ วยการขายนาฬิกาและรถจักรยาน จากเงินเพียง 1,000 หยวน ต่อมาขยายกิจการทาเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกและเพาะพันธุ์นกกระทา หลังจากนั ้น 6 ปี พวกเขาสามารถรวบรวมเงินได้ 10 ล้ านหยวน
และเปลีย่ นมาทาโรงงานอาหารสัตว์ จนประสบความสาเร็ จอย่างมาก
- พ.ศ. 2525 ร่ วมกับพี่ชายอีก 3 คน เปิ ดกิจการด้ านการผลิตอาหารสัตว์ในหมู่บ้านที่อาเภอซินจิน นครเฉิงตู
- พ.ศ. 2535 ได้ จดทะเบียนก่อตั ้งกลุม่ บริ ษัท Hope Group
- พ.ศ. 2538 Hope Group ได้ รับการคัดเลือกจาก State Administration for Industry and Commerce of
the Peoples Republic of China (SAIC) ให้ เป็ น “ธุรกิจเอกชนที่ใหญ่ที่สดุ ในจีน”
- พ.ศ. 2539 หลิวหยงห่าว ได้ แยกกิจการกับพี่ชาย และก่อตั ้ง New Hope Group ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริ หาร จนถึงปั จจุบนั อีกทั ้งยังควบตาแหน่ง รองประธานกรรมการบริ หาร ธนาคาร
China Minsheng (CMBC / 中国民生银行)
ผลงานที่สาคัญ :
- ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น “ดาวรุ่งแห่งเอเชีย” จากนิตยสาร Businessweek ของสหรัฐฯ
- ได้ รับรางวัล “นักธุรกิจเอกชนยอดเยี่ยม 10 อันดับแรกของจีน”
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี ที่ร่ ารวยที่สดุ ในโลก อันดับที่ 353 ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ 3,800
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และติดอันดับ 23 ของจีน จากนิตยสาร Forbes
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/148174.htm
*****

ต่ งเหวินเปี ยว (Dong Wenbiao / 董文标)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปั จจุบนั อายุ 57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : อาเภอเย่เสี ้ยน มณฑลเหอหนาน
ธุรกิจ : การเงินการธนาคาร
บริษัท : China Federation of Industry & Commerce
(中华全国工商业联合会 ：全国工商联)
และ China Minsheng Banking Co., Ltd (CMBC) (中国民生银行)
ดาเนินกิจการด้ านการเงินการธนาคาร เป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจีน
ที่ก่อตั ้งโดยภาคเอกชน
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาจากคณะการเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน เริ่ มต้ นชีวิตการทางานเป็ น
อาจารย์
- พ.ศ. 2527 ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีวิทยาลัยการเงินเหอหนาน
- พ.ศ. 2534 เริ่ มทางานด้ านการเงินการธนาคาร โดยดารงตาแหน่งผู้จดั การใหญ่ Bank of
Communications (BCM) สาขานครเจิ ้งโจว มณฑลเหอหนาน
- พ.ศ. 2536 ดารงตาแหน่งประธานบริ ษัทหลักทรัพย์ Haitong Securities Co., Ltd.
- พ.ศ. 2539 ได้ เข้ าทางานใน China Minsheng Banking Co., Ltd (CMBC) โดยดารงตาแหน่ง
รองผู้จดั การใหญ่ จากนั ้นได้ เลือ่ นตาแหน่งเป็ นผู้จดั การใหญ่
- พ.ศ. 2549 ดารงตาแหน่ง ประธาน China Minsheng Bank
- พ.ศ. 2555 - ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง รองประธาน China Federation of Industry & Commerce
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2554 ได้ รับรางวัล “นายธนาคารผู้ทรงคุณค่า” ประจาปี จากการจัดอันดับของ China Business
Network Financial Value Ranking
ข้ อมูลเพิ่มเติม : ต่งเหวินเปี ยว เป็ นบุคลากรสาคัญที่ทาให้ China Minsheng Bank เติบโตอย่างรวดเร็ ว เขาเคยให้
สัมภาษณ์ว่า สิง่ สาคัญที่ทาให้ เขาประสบความสาเร็ จ คือ “การทุ่มเท ทางานด้ วยใจรัก จริ งใจ
และมีเมตตา”
ที่มา : http://bank.hexun.com/2014-04-23/164200140_1.html
*****

จางรุ่ ยหมิ่น (Zhang Rui Min / 张瑞敏)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปั จจุบนั อายุ 57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองไหลโจว มณฑลซานตง
ธุรกิจ : เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
บริษัท : Haier (海尔集团) ดาเนินกิจการด้ านผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ซึง่ เป็ นบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ด้านเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในจีน
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาด้ าน MBA จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติจีน
- พ.ศ. 2527 ขาดทุนจากธุรกิจโรงงานผลิตตู้เย็นจานวน 1.47 ล้ านหยวน เนื่องจากสินค้ าไม่ได้ มาตรฐาน
เขาจึงให้ พนักงานดาเนินการทาลายตู้เย็นรวมทั ้งสิ ้น 76 ตู้ จากนั ้นเขาได้ ใช้ แนวคิดในการสร้ าง
แบรนด์ Haier คือ “หากไม่เป็ นที่ 1 ก็เลิกทา” โดยเน้ นพัฒนาคุณภาพทั ้งคน และสินค้ า รวมถึงเทคโนโลยี
เพียงแค่ 4 ปี ตู้เย็นของบริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลเป็ น “สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี”
- พ.ศ. 2534 ก่อตั ้งบริ ษัท Haier Group ดารงตาแหน่งประธานบริ ษัท หลังจากนั ้น 30 ปี เขาได้ พฒ
ั นา Haier
Group จนกลายเป็ นบริ ษัทข้ ามชาติที่มีชื่อเสียง และเป็ นบริ ษัทเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าอันดับต้ นๆ ของจีน
โดยแบรนด์ Haier ติดอันดับเครื่ องหมายการค้ าที่ดีที่สดุ ของจีน 10 อันดับแรก
- พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2541 เป็ นช่วงของการสร้ างความหลากหลายของบริ ษัทฯ โดยแตกสายการผลิตมากขึ ้น
อาทิ เครื่ องซักผ้ า ทีวี แอร์ และได้ ก่อสร้ างนิคมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้ าแห่งแรกของจีน
- พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2548 เป็ นช่วงการค้ าระหว่างประเทศ บริ ษัทฯ เริ่มตั ้งโรงงานในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐฯ
อิตาลี เป็ นต้ น
- พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2555 ช่วงกลยุทธ์สนิ ค้ าระดับโลก แบรนด์ Haier กลายเป็ นแบรนด์ที่มีราคาสูงเป็ นอันดับ
ต้ นๆ ของจีน ติดต่อกันนานกว่า 11 ปี ด้ วยมูลค่าแบรนด์ 96,280 ล้ านหยวน
- พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2562 ยุคเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เชื่อมโยงธุรกิจและตลาด และขายสินค้ าบนอินเตอร์ เน็ต
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2542 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น “บุคคลยอดเยี่ยม 50 อันดับแรกของเอเชีย” จาก Business Week
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นหนึง่ ในนักธุรกิจชั ้นนาที่มีอิทธิพลสูงสุดของจีน จากนิตยสาร Fortune
ข้ อมูลเพิ่มเติม : จางรุ่ยหมิ่นมีหลักการทาธุรกิจที่นา่ สนใจคือ “เรี ยนรู้จากความผิดพลาด” ธุรกิจของเขาจึงประสบ
ความสาเร็ จ
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/28167/6532695.htm
*****

หม่ าหมิงเจ๋ อ (Ma Ming Zhe / 马明哲)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2498 ปั จจุบนั อายุ 59 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : มณฑลจี๋หลิน
ธุรกิจ : ประกันภัย
บริษัท : Pingan Insurance Group (中国平安保险(集团)股份有限公司 ：
中国平安) ดาเนินกิจการด้ านการเงิน การประกันภัย การประกันชีวิต
การธนาคาร หลักทรัพย์ บริ หารสินทรัพย์ และกองทุน มีสาขากว่า 1,000 แห่ง
ในเมืองต่าง ๆ ของจีน มีลกู ค้ ากว่า 56 ล้ านคน ลูกค้ าประเภทบริ ษัท
กว่า 4 ล้ านราย มีพนักงานกว่า 560,000 คน ในปี พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นบริ ษัทยอดเยี่ยม 500
อันดับแรกของโลก อันดับที่ 181 จากนิตยสาร Forbes
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้ านการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ จงหนาน
- พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2531 ทางานในนิคมอุตสาหกรรมเสอโข่ว สานักงานส่งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศ
- พ.ศ. 2531 เข้ าทางานในบริ ษัทประกันภัย Pingan ตั ้งแต่เริ่ มก่อตั ้งบริ ษัท ในตาแหน่งผู้จดั การใหญ่
- พ.ศ. 2545 จนถึงปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง CEO
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2556 เป็ น CEO บริ ษัทมหาชนจากัดของจีนที่มีค่าตัวสูงสุดเป็ นอันดับ 4 ด้ วยค่าตอบแทนปี ละ 5.68
ล้ านหยวน
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/336456.htm
*****

ยวี่เลี่ยง (Yu Liang / 郁亮)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2508 ปั จจุบนั อายุ 49 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู
ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : Vanke Real Estate (万科地产)
ก่อตั ้งเมื่อพ.ศ. 2527 ปั จจุบนั เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อนั ดับต้ น ๆ
ของจีน ด้ านที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ โรงแรม อาคารสานักงาน
เป็ นต้ น ในปี พ.ศ. 2552 ได้ มีการขยายสาขาไปกว่า 20 เมืองใหญ่ในจีน
พ.ศ. 2555 บริ ษัทมีรายได้ 103,120 ล้ านหยวน กาไรสุทธิ 12,550
ล้ านหยวนสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ ้น มณฑลกวางตุ้ง
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง
- พ.ศ. 2531 ทางานครัง้ แรกที่บริ ษัทนาเข้ าส่งออกเมืองเซินเจิ ้น ด้ วยเงินเดือน 298 หยวน
- พ.ศ. 2533 เข้ าทางานที่บริ ษัท Vanke Real Estate
- พ.ศ. 2539 ดารงตาแหน่งรองผู้จดั การใหญ่
- พ.ศ. 2544 จนถึงปั จจุบนั ตาแหน่งเป็ นผู้จดั การใหญ่ (พ.ศ. 2537, 2543 และ 2545 เคยดารงตาแหน่ง
ประธานบริ ษัท Vanke)
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น ผู้บริ หารที่มีอิทธิพลของจีน อันดับที่ 4 (จาก 50 อันดับ)
จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น CEO บริ ษัทมหาชนจากัด ที่มีค่าตัวสูงสุด ด้ วยค่าตอบแทนปี ละ 13.68
ล้ านหยวน จากนิตยสาร Forbes
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/1189986.htm
*****

หลี่เอีย้ นหง (Li Yan Hong / 李彦宏/ Robin Li)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2511 ปั จจุบนั อายุ 46 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : หยางเฉวียน มณฑลซานซี
ธุรกิจ : คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
บริษัท : Search engines “BAIDU” (百度公司)
เว็บไซต์ baidu.com เป็ นเว็บ Search Engine อันดับ 1 ของจีน และอันดับ 2
ของโลก พ.ศ. 2556 บริ ษัทมีพนักงานประมาณ 18,000 คน สร้ างรายได้ ปีละ
31,944 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 43.2 มีกาไรสุทธิ 10,519 ล้ านหยวน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2534 หลังสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีสาขาการจัดการสารนิเทศ มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง ได้ ไปศึกษา
ต่อปริ ญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ที่ University of Buffalo นิวยอร์ ค สหรัฐฯ จากนั ้นได้ ทางาน
เป็ นที่ปรึกษาระดับสูงให้ กบั บริ ษัทเครื อข่ายของนิตยสาร DOWJONES ต่อมาเป็ น นักออกแบบระบบ
สารนิเทศการเงินให้ กับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal และดารงตาแหน่ง วิศวกรอาวุโส ให้ กบั บริ ษัท
Infoseek (บริ ษัทอินเตอร์ เน็ตที่มีชอื่ เสียงระดับโลก) รวมเวลาอยู่ในสหรัฐฯ ยาวนานถึง 8 ปี
- พ.ศ. 2542 เดินทางกลับประเทศและร่ วมกับเพื่อนก่อตั ้งบริ ษัท BAIDU ดารงตาแหน่ง CEO และประธาน
กรรมการบริ หาร จนถึงปั จจุบนั ในช่วงแรกก่อตั ้งบริ ษัทโดยการเช่าห้ องเล็ก ๆ มีเพื่อนร่ วมก่อตั ้ง 2 คน
ด้ วยเงินทุนที่ก้ มู า 1.2 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หลังจาก BAIDU ก่อตั ้งได้ 9 เดือน บริ ษัทขนาดใหญ่ ได้ แก่
Draper Fisher Jurvetson (DFJ) และบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและสารนิเทศ International Data
Group (IDG) ได้ ร่วมลงทุนกับเขาจานวน 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2544 ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 10 “ผู้ประกอบการหน้ าใหม่ยอดเยี่ยมของจีน”
- พ.ศ. 2545 ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 10 “บุคคลยอดเยี่ยมด้ าน IT”
- พ.ศ. 2549 Business Week ยกย่องให้ เป็ น “ผู้บริ หารยอดเยี่ยมของโลก”
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น “CEO ยอดเยี่ยมของจีน” ประจาปี จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี ของจีนแผ่นดินใหญ่ อันดับที่ 2 ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ 11,900
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
- พ.ศ. 2557 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี ของจีนแผ่นดินใหญ่ อันดับที่ 8 ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ 12,100
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/2375.htm?fr=aladdin
*****

สวี่เจียอิน้ (Xu Jiay Yin / 许家印)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ปั จจุบนั อายุ 56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : อาเภอไท่คงั เมืองโจวโข่ว มณฑลเหอหนาน
ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : Evergrande Group (恒大地产集团有限公司 ：恒大集团)
ดาเนินธุรกิจด้ านการก่อสร้ างที่พกั อาศัยและโรงแรม ปั จจุบนั บริ ษัทฯ
มีพนักงานกว่า 15,000 คน ร้ อยละ 92 จบปริ ญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และการจัดการในปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทมีรายได้ 100,400 ล้ านหยวน
กาไรสุทธิ 13,710 ล้ านหยวน
ประวัติ :
- สมัยเด็กฐานะทางบ้ านไม่ส้ ดู ีนกั ทาให้ ขาดเรี ยนบ่อย เขารู้ดีกว่า “การศึกษาเปลีย่ นชีวิต” ได้
เขาจึงพยายามเรี ยนหนังสือ โดยมีญาติช่วยเหลือ จนสาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอ่ฮู นั่ หลังจากนั ้น ได้ เข้ าทางานที่โรงงานเหล็กกล้ าในมณฑลเหอหนานเป็ นเวลา 10 ปี
จากพนักงานธรรมดาจนกลายเป็ นผู้จดั การโรงงาน
- พ.ศ. 2539 ละทิ ้งตาแหน่งอันมัน่ คง ออกเดินหน้ าสร้ างสรรธุรกิจของตัวเอง ก่อตั ้งบริ ษั ท Evergrande
Group ในนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร จนถึงปั จจุบนั
- หลังบริ ษัท Evergrande Group ก่อตั ้งได้ เพียงปี เดียว เกิดวิกฤตการเงินในเอเชีย ในปี 2540
บริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ในกว่างโจวต่างหยุดชะงัก แต่เขามองว่า เป็ นโอกาสที่ดีของบริ ษัทฯ
และเริ่ มโครงการก่อสร้ างที่อยู่อาศัย Layered Garden โครงการแรกของเขาประสบความสาเร็ จด้ วยดี และ
มี 2 – 5 โครงการ ต่อมาจน Layered Garden ติด 1 ใน 50 เขตชุมชนเมืองที่มีชอื่ เสียงของจีน
ผลงานที่สาคัญ :
- เป็ นอาจารย์สอนปริ ญญาเอก ด้ านการจัดการ
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี ของจีนแผ่นดินใหญ่ อันดับที่ 10 ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ ราว
6,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น “ผู้ทาประโยชน์ให้ สงั คม (บริ จาคเงิน/สิง่ ของ)” อันดับ 1 ของจีน
จากนิตยสาร Forbes
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/829643.htm
*****

อู๋ย่าจวิน (Wu Ya Jun / 吴亚军)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปั จจุบนั อายุ 50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครฉงชิ่ง
ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : Longfor Group (龙湖地产有限公司 ：龙湖集团)
ดาเนินกิจการด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ก่อตั ้งที่มหานครฉงชิ่ง ปั จจุบนั มี
สานักงานใหญ่อยู่ที่นครปั กกิ่ง เป็ นหนึ่งในบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ของจีนที่
ได้ รับการยกย่องและไว้ วางใจมากที่สดุ
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขา Navigation Engineering จากมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมซีเป่ ย
- พ.ศ. 2527 หลังสาเร็ จการศึกษา ได้ เคยทางานหลายด้ าน อาทิ วิศวกรเครื่ องจักร นักข่าว และบรรณาธิการ
- พ.ศ. 2536 เริ่ มทางานด้ านอสังหาริ มทรัพย์ในบริ ษัทแห่งหนึ่งที่มหานครฉงชิ่งในตาแหน่งประธานบริ ษัท
- พ.ศ. 2537 เริ่ มก่อตั ้งบริ ษัท Longfor Group ในฉงชิ่ง ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร จนถึงปั จจุบนั
- พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2550 ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น “แหล่งที่อยู่อาศัยที่ดีที่สดุ ” ในมหานครฉงชิ่ง ติดต่อกัน 10 ปี
- พ.ศ. 2552 ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั มีพนักงานกว่า 4,000 คน ปี 2556 มีรายได้ 48,120
ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 กาไรสุทธิ 8,040 ล้ านหยวน
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับคัดเลือกเป็ น “มหาเศรษฐี นีอนั ดับ 1 ของจีน” ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ
5,700 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
- พ.ศ. 2556 ได้ รับคัดเลือกเป็ น “ผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อโลก” อันดับที่ 48
ข้ อมูลเพิ่มเติม :
อู๋ย่าจวิน เป็ นคนเรี ยบง่าย และใจกว้ าง แต่มกั ปฏิเสธนักข่าว 3 สิง่ คือ ปฏิเสธการให้ ลายเซ็น
ออกรายการโทรทัศน์ และให้ สมั ภาษณ์ โดยถูกขนานนามจากสือ่ มวลชนว่าเป็ น “เศรษฐี นีผ้ ลู กึ ลับที่สดุ ของจีน”
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/994462.htm
*****

ฉางเจิน้ หมิง (Chang Zhen Ming / 常振明)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 ปั จจุบนั อายุ 58 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : กรุงปั กกิ่ง
ธุรกิจ : การเงินการธนาคาร
บริษัท : China CITIC Bank (中信银行：CNCB)
ดาเนินกิจการด้ านการเงินการธนาคาร ธนาคารฯ ได้ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์
เมื่อ พ.ศ. 2550 และปั จจุบนั เป็ นธนาคารใหญ่เป็ นอันดับ 7 ของจีน
โดยมีพนักงานกว่า 1,700 คน
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาภาษาญี่ปนุ่ และระดับปริ ญญาโท
สาขา MBA จากนั ้น ทางานด้ านการเงินการธนาคารมาตลอดกว่า 20 ปี
- ฉางเจิ ้นหมิง นิยมเล่นหมากล้ อม ตอนอายุประมาณ 15 ปี เข้ าทีมแข่งขันหมากล้ อมของปั กกิ่ง
- พ.ศ. 2518 เข้ าทีมหมากล้ อมแห่งชาติ และได้ รางวัลที่ 3
- พ.ศ. 2530 ธนาคาร China CITIC Bank ได้ ก่อตั ้งขึ ้น เขาได้ เข้ าทางานในตาแหน่งรองผู้จดั การ
แผนกเงินทุน ต่อมาได้ เลือ่ นตาแหน่งเป็ น ผู้ช่วยผู้จดั การ รองผู้จดั การ ตามลาดับ
- พ.ศ. 2536 ดารงตาแหน่ง ประธานบริ ษัทหลักทรั พย์ China CITIC Security
- พ.ศ. 2553 เข้ ารับตาแหน่ง ประธาน China CITIC Group
- พ.ศ. 2556 ดารงตาแหน่งประธาน China CITIC Bank
ผลงานสาคัญ และ รางวัลเกียรติยศที่ได้ รับ :
- พ.ศ. 2555 ดารงตาแหน่ง สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีน สมัยที่ 18
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/45575.htm
*****

สวี่หรงเม่ า (Xu Rongmao / 许荣茂)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ปั จจุบนั อายุ 63 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองสือซือ มณฑลฝูเจี ้ยน
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : Shimao Group (香港世茂集团 ：世茂集团)
เป็ นธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชั ้นแนวหน้ าของประเทศจีน สานักงานใหญ่
ตั ้งอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ และเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลต่างๆ
มากมาย อาทิ พ.ศ. 2555 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล หนึง่ ในบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์
ยอดเยี่ยม 100 แห่งของจีน ด้ วยมูลค่า 5,843 ล้ านหยวน
และพ.ศ. 2556 ได้ รับรางวัล บริ ษัท Top 10 การบริ หารงานที่ดีที่สดุ ในเอเชีย
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับ ปริ ญญาเอกที่ Boston University สหรัฐฯ
- เมื่อประมาณ 20 ปี ก่อน เขาได้ บกุ ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ และเปิ ดสานักงานใหญ่
บริ ษัท Shimao Group ที่ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สว่ นใหญ่
อยู่ทางฝั่ งตะวันออกของจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้ และหนานจิง
- ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร ของบริ ษัทฯ และดารงตาแหน่ง
รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแห่งประเทศจีน
ผลงานที่สาคัญ :
- ได้ รับการจัดอันดับเป็ น มหาเศรษฐี อนั ดับ 9 ของจีน ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ 32,800 ล้ านหยวน
ที่มา : www.shimaogroup.com
*****

หลูจอื ้ เฉียง (Lu Zhi Qiang / 卢志强)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2495 ปั จจุบนั อายุ 62 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเวยไห่ มณฑลซานตง
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : China Oceanwide (中国泛海控股集团)
ดาเนินกิจการด้ านอสังหาริ มทรัพย์ การเงิน และพลังงาน เป็ นต้ น บริ ษัทขยาย
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ไปตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ อาทิ ปั กกิ่ง เซี่ยงไฮ้
เซินเจิ ้น อู่ฮนั่ หังโจว ชิงเต่า หนานหนิง เปาโถว เป็ นต้ น
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฝู่ ตัน
- พ.ศ. 2514 เป็ นช่างเทคนิคโรงงานเครื่ องยนต์ดีเซล ในมณฑลซานตง
- พ.ศ. 2523 ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานศูนย์พฒ
ั นาเทคโนโลยี เมืองเหวยเฟิ งในมณฑลซานตง
- พ.ศ. 2528 ดารงตาแหน่งประธานบริ ษัท China Oceanwide จนถึงปั จจุบนั
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2551 บริ จาคเงิน 100 ล้ านหยวน ให้ กบั ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว ทีเ่ มืองเหวินชวน
มณฑลเสฉวน
- พ.ศ. 2553 บริ จาคเงิน 100 ล้ านหยวน ให้ กบั ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว ทีเ่ มืองยวี่ซู่ มณฑลชิงไห่
- ได้ รับรางวัล “นักธุรกิจด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเอกชนยอดเยี่ยมของจีน”
ข้ อมูลเพิ่มเติม :
หลูจ่ ื ้อเฉียง เป็ นคนไม่ชอบออกสือ่ เน้ นปฏิบตั ิมากกว่าการพูด เพราะเป็ นคนพูดไม่ค่อยเก่ง เขาได้ กล่าวถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจภาคเอกชนว่า “ประการแรก ต้ องพัฒนาธุรกิจของตนให้ ดีเสียก่อน
และรักษาระดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประการทีส่ อง ต้ องชาระภาษี ประการที่สาม ขยายการจ้ างงาน
และประการสุดท้ าย ทาประโยชน์เพื่อสังคม (การบริ จาค)”
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/796792/6046850.htm?fr=aladdin
*****

จาง อิน (Zhang Yin / 张茵)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปั จจุบนั อายุ 57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองฉาวกวน มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : อุตสาหกรรมกระดาษ
บริษัท : Nine Dragons Paper (玖龙纸业有限公司 ：玖龙纸业)
ดาเนินกิจการผลิตกระดาษจิ่วหลง ปั จจุบนั บริ ษัทกระดาษจิ่วหลง
เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตกระดาษยักษ์ ใหญ่ของจีน มีกาลังการผลิตปี ละกว่า 2 ล้ านตัน
ประวัติ :
- บรรพบุรุษเป็ นชาวเมืองจีซี มณฑลเฮยหลงเจียง
- พ.ศ. 2528 เมื่ออายุได้ 27 ปี เธอละทิ ้งค่าตอบแทนที่ดีจากการเป็ นพนักงานบัญชีของบริ ษัทร่ วมทุน
แห่งหนึ่งในเมืองเซินเจิ ้น มุ่งหน้ าสูฮ่ ่องกงด้ วยเงินทุน 30,000 หยวน จากประสบการณ์ในบริ ษัทเดิมที่เคยส่ง
เธอไปซื ้อเศษกระดาษที่ฮ่องกง ทาให้ เธอรู้ว่า กระดาษในจีนและทรัพยากรป่ าไม้ เกิดการขาดแคลน ดังนั ้น
วัตถุดิบที่จะนามาทากระดาษคุณภาพดี ต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศ และฮ่องกงก็เป็ นแหล่งซื ้อขายที่สาคัญ
ด้ วยเหตุนี ้ เธอจึงเริ่ มต้ นธุรกิจการรี ไซเคิลเศษกระดาษที่ฮ่องกง
- พ.ศ. 2530 เริ่ มบุกตลาดธุรกิจรี ไซเคิลกระดาษในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยหาโรงงานผลิตกระดาษมาเป็ น
หุ้นส่วน เริ่ มต้ นที่เมืองเหลียวหนิง อู่ฮนั่ เหอเป่ ย และกวางตุ้ง
- พ.ศ. 2533 ได้ ขยายกิจการธุรกิจการรีไซเคิลกระดาษในสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นแหล่งซื ้อขายเศษ
กระดาษที่สาคัญ และยังเป็ นแหล่งเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของระบบการรี ไซเคิลเศษกระดาษ โดยได้ ก่อตั ้งบริ ษัท
จงหนานขึ ้น (中南控股公司) 10 ปี ต่อมา บริ ษัทจงหนานมีโรงงานในสหรัฐฯ ถึง 7 แห่ง
- พ.ศ. 2539 ทุ่มทุน 110 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ สร้ างบริ ษัทกระดาษจิ่วหลง ทีเ่ มืองกวนตง
มณฑลกวางตุ้ง เพื่อใช้ เป็ นฐานการผลิตกระดาษต่อจากบริ ษัทจงหนานในสหรัฐฯ เมื่อขนส่งกระดาษ
กลับมาที่จีน ซึง่ มีข้อได้ เปรี ยบด้ านต้ นทุนที่ ดิน พลังงานและแรงงาน จึงได้ ทาการผลิตกระดาษคุณภาพสูง
และส่งจาหน่ายต่อไป
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นสตรี ผ้ มู ีอิทธิพลต่อวงการค้ าในเอเชีย อันดับที่ 5 จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี อนั ดับ 29 ของจีน ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ 17,450 ล้ านหยวน
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/88419/4872903.htm
*****

หูเวิ่นหมิง (Hu Wen Ming /

胡问鸣)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปั จจุบนั อายุ 57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู
ธุรกิจ : อุตสาหกรรมต่อเรื อ
บริษัท : กลุม่ รัฐวิสาหกิจ China State Shipbuilding Corp.
(中国船舶工业集团公司 ：中船工业 / CSSC)
ดาเนินกิจการต่อเรื อ ซ่อมแซมเรือ ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์เสริ มของเรือ
ประวัติ :
- เขาเป็ นนักวิศวกรขั ้นสูงระดับนักวิจยั สาเร็ จการศึกษาขั ้นสูงสุด ระดับปริ ญญาเอก
สาขาวิทยาการจัดการและวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Nanjing University
of Aeronautics and Astronautics
- พ.ศ. 2518 เริ่ มทางานในช่วงแรกคลุกคลีอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการบิน
ตาแหน่งหน้ าที่การงานมีความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว
- พ.ศ. 2521 เข้ าเป็ นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
- เคยดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงกลุม่ รัฐวิสาหกิจ Aviation Industry Corp. of China
กลุม่ รัฐวิสาหกิจ China North Industries Group Corp. และประธานกลุม่ รัฐวิสาหกิจ China State
Shipbuilding Corp. ในปั จจุบนั
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
- ด้ วยความที่เป็ นวิศวกรขั ้นสูงระดับนักวิจยั จึงได้ ดารงตาแหน่งสาคัญ ๆ ทางวิชาการ อาทิ
สมาชิกคณะกรรมาธิการนักวิชาการโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูงแห่งชาติจีน (National High Technology Research and Development Program
of China หรื อ แผน 863)
- ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกของมหาวิทยาลัยปั กกิ่ง และศาสตราจารย์ประจา
มหาวิทยาลัย Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
ที่มา : http://renwu.hexun.com/
http://baike.baidu.com
*****

ซ่ งจือ้ ผิง (Song Zhi Ping /

宋志平)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 ปั จจุบนั อายุ 58 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ ย
ธุรกิจ : วัสดุก่อสร้ าง
บริษัท : กลุม่ บริ ษัท China National Building Materials Group Corp.
(中国建筑材料集团有限公司 ：中国建材集团 / CNBM)
ดาเนินกิจการผลิตและจัดจาหน่ายวัสดุก่อสร้ าง
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและวิศวกรรม มหาวิทยาลัย
Huazhong University of Science and Technology
- พ.ศ. 2522 เริ่ มต้ นการทางานทีโ่ รงงาน
- พ.ศ. 2536 ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ าโรงงานวัสดุก่อสร้ างในกรุงปั กกิ่ง ชีวิตการทางานคลุกคลีอยู่ใน
แวดงวงธุรกิจวัสดุก่อสร้ างมาโดยตลอด
- พ.ศ.2540 ได้ ควบตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท Beijing New Building Material (Group)
- พ.ศ. 2541 ได้ ควบตาแหน่งรองผู้จดั การใหญ่สามัญบริ ษัท China National Building Materials
Group Corp.
- พ.ศ. 2545 ดารงตาแหน่งผู้จดั การใหญ่บริ ษัท China National Building Materials
Group Corp.และตาแหน่งรองประธานธนาคารสมาคมธุรกิจวัสดุก่อสร้ างจีน รวมถึงตาแหน่งทาง
วิชาการอื่น ๆ อาทิ ที่ปรึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาวิทยาการจัดการและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย Wuhan University of Technology
- ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ควบตาแหน่งประธานกรรมการ
กลุม่ บริ ษัท China National Pharmaceutical Group Corp.
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2557 ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นนักธุรกิจชั ้นนาที่มีอิทธิพลสูงสุดของจีน
อันดับที่ 4 (จาก 50 อันดับ) จากนิตยสารFortune
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
- ผู้บริ หารชาวจีนเพียงหนึง่ เดียวที่นงั่ ตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของ Top 500 บริ ษัทชั ้นนาของโลก
2 บริ ษัทในเวลาเดียวกัน
แหล่ งอ้ างอิง : http://renwu.hexun.com/
http://baike.baidu.com
*****

กวานซีโหย่ ว (Guan Xi You / 关锡友)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปั จจุบนั อายุ 50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : มณฑลเหลียวหนิง
ธุรกิจ : เครื่ องจักรกล / Machine Tool
บริษัท : กลุม่ บริ ษัท Shenyang Machine Tool
(沈阳机床（集团）有限责任公司 ：沈阳机床)
ดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องมือกล ซึง่ จาหน่ายไปยังบริ ษัทผลิต
รถยนต์ บริ ษัทผลิตเครื่ องบิน บริ ษัทก่อสร้ างด้ านการคมนาคม เป็ นต้ น
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาสาขาการผลิตเครื่ องจักร มหาวิทยาลัย Tongji University ถือเป็ นวิศวกร
ระดับสูง และผู้นาทีมวิจยั เครื่ องมือกลชั ้นนาระดับโลก
- พ.ศ. 2537 มีโอกาสเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีที่บริ ษัท OKUMA ในประเทศญี่ปนุ่ และ
กลับมานาทีมพัฒนาการผลิตในประเทศจีน
- พ.ศ. 2539 นาทีมวิจยั ร่ วมกับประเทศเยอรมัน เพือ่ วิจยั พัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านเทคนิค (รอบหมุน
ความแม่นยา และเสียงดัง) ของเครื่ องมือกล FX110 ได้ เป็ นผลสาเร็ จ
- พ.ศ. 2544 มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจระดับโลกจากโครงการผลิตรางรถไฟฟ้ าแม่เหล็กของ
นครเซี่ยงไฮ้ (Maglev) ซึง่ ในขณะนั ้น นักวิชาการต่างประเทศต่างเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่มีความ
เป็ นไปได้
- พ.ศ. 2545 เข้ ารับตาแหน่งผู้จดั การใหญ่ของกลุม่ บริ ษัท SMTCL
- พ.ศ. 2553 นากลุม่ บริ ษัท SMTCL ก้ าวขึ ้นเป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลกในสาขาธุรกิจ
เดียวกัน และก้ าวขึ ้นเป็ นวิสาหกิจด้ านเครื่ องมือกลอันดับหนึง่ ของโลกในปั จจุบนั
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
- ได้ รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลความก้ าวหน้ าด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ
รางวัลความก้ าวหน้ าด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติจีน บุคคลตัวอย่างใน
สาขาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรของประเทศจีน ฯลฯ
ที่มา : http://renwu.hexun.com/
http://baike.baidu.com
*****

หลู่ก้วนฉิว (Lu Guan Qiu / 鲁冠球)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 ปั จจุบนั อายุ 69 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครหังโจว มณฑลเจ้ อเจียง
ธุรกิจ : อะไหล่ยานยนต์
บริษัท : บริ ษัท Zhejiang Wanxiang Group (万向集团)
ดาเนินกิจการผลิตและจัดจาหน่ายอะไหล่รถยนต์
ประวัติ :
- เพราะความยากจน เขาต้ องออกจากโรงเรี ยนประถมศึกษาเมื่ออายุ
15 ปี เพื่อไปทางานในโรงกลึง และงานอื่น ๆ
- พ.ศ. 2505 ประกอบอาชีพซ่อมรถจักรยาน
- พ.ศ. 2512 ได้ ร่วมทุนกับเพื่อนเกษตรกร 6 คน ด้ วยเงิน 4,000 หยวน ตั ้งอู่ซ่อมเครื่ องจักร
ทางการเกษตร
- กิจการอูซ่ ่อมเครื่องจักรเติบโตขึ ้นและได้ ขยายเป็ นโรงงานเครื่ องจักรทางการเกษตรเล็ก ๆ โดยใช้ ชื่อว่า
บริ ษัท Wanxiang ที่ผลิตอะไหล่ยานยนต์ OEM ให้ แก่บริ ษัท GM ของสหรัฐอเมริ กา
- พ.ศ. 2537 เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ของเมืองเซินเจิ ้น
ผลงานที่สาคัญ :
- ภายใต้ การบริ หารของหลูก่ ้ วนฉิว ได้ นาพาบริ ษัทฯ ก้ าวติดอันดับ Top 500 Chinese
Enterprises ลาดับที่ 127, Top 500 Companies Manufacturing Industry of China
ลาดับที่ 58, Top 1000 Largest Chinese Industrial Enterprises ลาดับที่ 60, ธุรกิจ
เครื่ องจักรกลลาดับที่ 15, ธุรกิจยานยนต์ลาดับที่ 8 และธุรกิจอะไหล่ยานยนต์อนั ดับ 1
- พ.ศ. 2528 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 10 บุคคลข่าวแห่งปี ของประเทศจีน
- พ.ศ. 2537 ขึ ้นปกนิตยสาร TIME ของสหรัฐอเมริ กา
- บริ ษัทจีนแห่งแรกที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ผลิตอะไหล่แบบ OEM ของบริ ษัท GM
สหรัฐอเมริ กา
- บริ ษัทท้ องถิ่นแห่งแรกที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ น “120 กลุม่ บริ ษัทสาธิต” ของรัฐบาลกลาง และ
เป็ น “ศูนย์เทคโนโลยีระดับประเทศ”
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หลูก่ ้ วนฉิว มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ลงมือทาจริ งวันละครัง้ สร้ างสิง่ ใหม่ๆ เดือนละครัง้
สร้ างสิง่ ใหญ่ๆ ปี ละครัง้ สร้ างสิ่งที่มีความหมายในชีวิตสักครัง้ (一天做一件实事，一个月做一件
新事，一年做一件大事，一生做一件有意义的事)
ที่มา : http://baike.baidu.com
*****

ลู่อหี ้ มิน (Lu Yi Min / 陆益民)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปั จจุบนั อายุ 50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครเซี่ยงไฮ้
ธุรกิจ : โทรคมนาคม
บริษัท : China Unicom Group (中国联合网络通信集团有限公司 ：中国联通)
ดาเนินกิจการด้ านโทรคมนาคม เป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริ การด้ าน
โทรคมนาคมยักษ์ ใหญ่ของจีน และได้ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ทั ้งที่
นครนิวยอร์ ก สหรัฐฯ เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง และนครเซี่ยงไฮ้
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาขั ้นสูงสุด ระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารสาธารณะ
วิทยาลัยการปกครองเคเนดี ้ มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด สหรัฐฯ
- เริ่ มต้ นชีวิตการทางานในแวดวงการเมืองในกรมเลขาธิการประจาสานักงานกลางพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งชาติจีน (Secretary Office of General Office of the Communist Party of China)
- พ.ศ. 2550 เริ่ มสัมผัสการทางานในแวดวงเอกชน ในตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท China
Netcom ซึง่ ภายหลังได้ รวมกิจการกับบริ ษัท China Unicom ก่อตั ้งเป็ นบริ ษัท China Unicom
ในปั จจุบนั
- พ.ศ. 2551 ได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมาธิการตรวจสอบและบริ หารทรัพย์สนิ แห่งรัฐ
(State-owned Assets Supervision and Administration Commission) ดารงตาแหน่งรอง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจาบริ ษัท China Unicom อีกทั ้งยังดารงตาแหน่งกรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หาร (Non-Executive Director) ของบริ ษัทโทรคมนาคมยักษ์ ใหญ่ของฮ่องกง PCCW
- เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 จนถึงปั จจุบนั ขึ ้นดารงตาแหน่งผู้จดั การใหญ่และรองประธาน
กรรมการบริ หารกลุม่ บริ ษัท China Unicom, กรรมการบริ หารและ CEO บริ ษัท China Unicom ใน
ฮ่องกง และบริ ษัทในเครื อข่ายของ China Unicom
ผลงานที่สาคัญ :
- รองประธานสมาคม The servant leader Association สาขาผู้นาด้ านเศรษฐกิจ
- พ.ศ. 2556 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
ที่มา : http://renwu.hexun.com/
http://baike.baidu.com
*****

ฉีอวี่หมิน (Qi Yi Min /

祁玉民)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปั จจุบนั อายุ 55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเสียนหยาง มณฑส่านซี
ธุรกิจ : ยานยนต์
บริษัท : กลุม่ บริ ษัท Brillion Auto (华晨汽车集团控股有限公司 ：华晨汽车)
ดาเนินกิจการผลิตและจัดจาหน่ายรถยนต์แบรนด์ Jun Jie ซึง่ เป็ นแบรนด์
ของจีนเอง
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาขั ้นสูงสุดระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Xi’an University of
Technology
- พ.ศ. 2525 เข้ าทางานในตาแหน่งเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายวางแผนของโรงงานเครื่ องจักรในเมืองต้ าเหลียน
มณฑลเหลียวหนิง
- พ.ศ. 2537 ดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ หัวหน้ าฝ่ ายงานวางแผน และรองผู้จดั การใหญ่กลุม่
บริ ษัท DHHI (Dalian Huarui Heavy Industry Group) ก่อนจะก้ าวขึ ้นดารงตาแหน่งผู้จดั การใหญ่
และประธานกรรมการกลุม่ บริษัทฯ ในอีก 4 ปี ถดั มา
พ.ศ. 2544 ดารงตาแหน่งผู้จดั การใหญ่และประธานกรรมการกลุม่ บริ ษัท DHI-DCW
- พ.ศ. 2547 ดารงตาแหน่งเป็ นรองนายกเทศมนตรี เมืองต้ าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ผลงานสาคัญ คือ
การปฏิรูปโครงสร้ างอุตสาหกรรมหนักของเมืองฯ เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ สงู ขึ ้น
- พ.ศ. 2549 ถึงปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารกลุม่ บริ ษัท Brilliant Auto Group
- เขาได้ สร้ างความสัน่ สะเทือนให้ กบั วงการตลาดรถยนต์ ระดับกลางของจีนหลังเข้ าทางานเพียง
5 เดือน ด้ วยการทายอดจองรถยนต์แบรนด์ Jun Jie เกือบ 4 หมื่นคัน และนากลุม่ บริ ษัทฯ ก้ าวขึ ้นเป็ น
ค่ายรถยนต์ชั ้นนาของประเทศจีน กลุม่ บริ ษัท Brilliant Auto Group ยังมีการขยายความร่ วมมือกับ
ค่ายรถยนต์ชั ้นนาระดับโลก อาทิ Honda, Porsche
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2549 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการรางวัล CEO ยอดเยี่ยมแห่งปี
ข้ อมูลเพิ่มเติม : ฉีอวี่หมิน มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ การทาในสิง่ ที่แข็งแกร่ ง สาคัญยิ่งกว่าการทาในสิง่ ที่ยิ่งใหญ่
(做强比做大更重要)
ที่มา : http://baike.baidu.com/
http://renwu.hexun.com/
*****

ซุนเลี่ยง (Sun Liang /

孙亮)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ปั จจุบนั อายุ 56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเยียนไถ มณฑลซานตง
ธุรกิจ : สาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐาน (คมนาคมขนส่ง)
บริษัท : กลุม่ บริ ษัท ShanDong Hi-Speed Group และบริ ษัทในเครื อ
Shandong Expressway (山东高速公路有限公司 ：山东高速)
ดาเนินกิจการการก่อสร้ างทางหลวงพิเศษเพียงอย่างเดียว รวมถึง
การก่อสร้ างทางรถไฟ ท่าเรือ โลจิสติกส์ การเงิน ทรัพยากร และ
อสังหาริ มทรัพย์ อีกทั ้งเป็ นผู้สร้ างสะพานข้ ามทะเลที่ยาวที่สดุ ในโลก
“Jiaozhou Bay Bridge” (胶州湾大桥)
กลุม่ บริ ษัทฯ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์และก้ าวขึ ้นเป็ นบริ ษัทที่มีขนาดสินทรัพย์มากที่สดุ ในสาขาธุรกิจ
คมนาคมของประเทศจีน (พ.ศ. 2556 มีสนิ ทรัพย์รวม 2.7 แสนล้ านหยวน)
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทียนจิน (Tianjin University)
- พ.ศ. 2524 เข้ าทางานที่กรมคมนาคม มลฑลซานตง
- พ.ศ. 2544 เข้ าทางานในกลุม่ บริ ษัท ShanDong Hi-Speed Group โดยเริ่ มจากตาแหน่ง
รองผู้จดั การใหญ่ ประธานบริ หารฝ่ ายการเงิน (CFO) ตัวแทนนิติบคุ คล และผู้จดั การใหญ่
- พ.ศ.2552 ขึ ้นดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และเลขาธิการพรรคฯ ประจากลุม่ บริ ษัท ShanDong
Hi-Speed Group
- เขาเป็ นทั ้งนักวิจยั เทคโนโลยีวิศวกรรมประยุกต์ (ระดับศาสตาจารย์) นักบัญชีระดับสูง
นักเศรษฐศาสตร์ ระดับสูง นักบริ หารสินทรัพย์ และนักบริ หารระดับสูง
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2556 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
- ได้ รับตาแหน่งรองประธานสมาคม The servant leader Association สาขาผู้นาด้ านเศรษฐกิจ
และรางวัลอื่น ๆ อาทิ เหรี ยญเชิดชูวนั แรงงานแห่งชาติ นักธุรกิจยอดเยี่ยมของจีน นักธุรกิจที่มีความ
น่าเชื่อถือดีเยี่ยมของจีน ผู้นายอดเยี่ยมด้ านคุณภาพการบริ หารจัดการในสาขาธุรกิจการคมนาคม
ของจีน นักธุรกิจที่มอี ิทธิพลสูงสุด 10 คนในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการปฏิวัติและเปิ ดประเทศจีน
ข้ อมูลเพิ่มเติม : ซุนเลีย่ ง มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ความรู้ = ประสบการณ์ X คิดใคร่ ครวญทบทวน
ตราบใดหยุดใคร่ ครวญและทบทวน ต่อให้ มีประสบการณ์มากแค่ไหน ความรู้ก็มีค่าเท่ากับศูนย์
(知识 = 经验 X 反思。当反思等于零的时候，即使经验再多，知识也等于零)
ที่มา : http://baike.baidu.com/ และ http://renwu.hexun.com/
*****

จางอวี่เหลียง (Zhang Yu Liang /

张玉良)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ปั จจุบนั อายุ 56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครเซี่ยงไฮ้
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : กลุม่ บริ ษัท Shanghai Greenland Group
(上海绿地集团公司 ：绿地集团) ดาเนินกิจการด้ านอสังหาริ มทรัพย์
โดยเน้ นสร้ างพื ้นที่สเี ขียว ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ดาเนินกิจการใน 25 เขต
ทัว่ ประเทศจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้ ปั กกิ่ง เทียนจิน ฉงชิ่ง กว่างโจว เฉิงตู
ซีอาน อูฮ่ นั่ เป็ นต้ น อีกทั ้งได้ ลงทุนในต่างประเทศ โดยร่ วมมือกับประเทศต่างๆ
เพื่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ให้ มพี ื ้นที่สเี ขียว อาทิ ออสเตรเลีย ไทย อังกฤษ สหรัฐฯ เป็ นต้ น
ประวัติ :
- เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ระดับสูง สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชานซี (Shanxi University)
- พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535 ได้ เข้ าทางานในสานักงานฝ่ ายนโยบายแผนงาน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
และสานักงานก่อสร้ างการเคหะประจาคณะกรรมาธิการการเกษตร (Shanghai Agricultural
Commission) เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้
- พ.ศ. 2535 ได้ ลงทุนก่อตั ้งกลุม่ บริ ษัท Shanghai Greenland Group ด้ วยเงินทุนมูลค่า 20 ล้ านหยวน
ดารงตาแหน่งประธานบริ หารและ CEO จนถึงปั จจุบนั
- มีแนวทางการดาเนินธุรกิจ คือ “สร้ างสรรค์ชีวิตที่ดีเพื่อประชาชน” ระยะเวลา 12 ปี หลังจากก่อตั ้งกลุม่
บริ ษัทฯ เขาได้ นา Shanghai Greenland Group ก้ าวขึ ้นเป็ น 1 ใน 500 บริ ษัทชั ้นนาของจีน
และ 100 บริ ษัทชั ้นนาของเซี่ยงไฮ้
ผลงานที่สาคัญ :
- ดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม โดยการลงทุนก่อสร้ างพื ้นที่สเี ขียวสาธารณะแบบให้ เปล่า
ในนครเซี่ยงไฮ้ รวมพื ้นที่ 265 เฮกตาร์
- บริ จาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ การจัดตั ้งกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ กองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือการศึกษา กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้ มีงานทา และการก่อสร้ างโรงเรี ยนเด็กประถม
(Hope Primary School) เพื่อสร้ างโอกาสทางการศึกษาสาหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส
- ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น “นักธุรกิจที่เข้ าใจรัฐบาลมากที่สดุ ” ซึง่ เป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ของ Greenland Group เติบโตอย่างต่อเนื่องทัว่ ประเทศจีน
- พ.ศ. 2556 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
ข้ อมูลเพิ่มเติม : จางอวี่เหลียง มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ธุรกิจจะต้ องทาในสิง่ ที่รัฐบาลมีความคิด
อยากจะทา (企业要做政府想做的事情)
ที่มา : http://baike.baidu.com/ และ http://renwu.hexun.com/
*****

เหยียนตงเซิง (Yan Dong Sheng / 阎东升)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2513 ปั จจุบนั อายุ 56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา: เมืองปิ นโจว มณฑลซานตง
ธุรกิจ : ตลาดอนุพนั ธ์ / Commodity Exchange
บริษัท : Bohai Commodity Exchange (渤海商品交易所 ：渤海)
ตลาดแห่งนี ้ ถือเป็ นตลาดซื ้อขายสินค้ าปั จจุบนั แบบครบวงจรรายใหญ่
ที่สดุ ของจีนและรายแรกของโลก ข้ อมูล ณ พฤศจิกายน 2556 ตลาดแห่งนี ้
มีสนิ ค้ าที่ทาการซื ้อขายรวม 67 ชนิด ครอบคลุม 4 กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์โลหะ พลังงานถ่านหิน ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี สินค้ าเกษตรและป่ าไม้
มียอดซื ้อขายเฉลีย่ ราว 20,000 ล้ านหยวนต่อวัน นอกจากนี ้ เมือ่ เดือน เมษายน 2556
ตลาดแห่งนี ้ยังได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารประชาชนจีน (แบงค์ชาติจีน) ให้ เป็ น “จุดนาร่ องการชาระบัญชี
การค้ าระหว่างประเทศด้ วยสกุลเงินหยวน” แห่งแรกของประเทศจีน
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
Shanghai Jiao Tong University หลังสาเร็ จการศึกษาได้ ทางานด้ านธุรกิจการเงิน
- พ.ศ. 2552 ภายใต้ การสนับสนุนของเทศบาลนครเทียนจิน เขาได้ จดั ตั ้งตลาดอนุพนั ธ์ป๋อไห่
(Bohai Commodity Exchange) ในเขตเมืองใหม่ไห่ปิน ของนครเทียนจิน ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร จนถึงปั จจุบนั
- เป็ นผู้นาการปฏิรูปและสร้ างสรรค์ระบบซื ้อขายสินค้ าปั จจุบนั รายแรกของโลก
ภายใต้ ตวั ย่อ “BEST” (Bohai Exchange Spot Trading) และใช้ รูปแบบผสมผสาน
“การค้ าออนไลน์ + ตลาดซื ้อขาย” และเป็ นผู้พลิกโฉมการซื ้อขายสินค้ าล่วงหน้ า (Future Trading)
ของโลกที่มีรูปแบบสืบทอดยาวนานเกือบ 200 ปี
ผลงานสาคัญ :
- ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น “Father of China Modern Spot Commodities”
- พ.ศ. 2556 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
ที่มา : http://baike.baidu.com
http://renwu.hexun.com/
http://www.tianjinwe.com/
*****

หยางฮุ่ยเหยียน (Yang Hui Yan / 杨惠妍)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2524 ปั จจุบนั อายุ 33 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา: เมืองซุ่นเต๋อ มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : กลุม่ บริ ษัท Country Group (碧桂园集团)
ดาเนินกิจการด้ านอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงด้ านโรงแรม และการศึกษา
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาการตลาดและโลจิสติกส์
จาก Ohio State University at Columbus สหรัฐฯ เป็ นลูกสาวคนกลางของนายหยางกัว๋ เฉียง
ประธานบริ หารกลุม่ บริ ษัท Country Group และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุม่ บริ ษัท Country Group
โดยหลังจากบริ ษัทฯ ได้ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ หยางฮุ่ยเหยียน ถือหุ้นอยู่ราว 58.19%
- พ.ศ. 2548 ถึงปั จจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร ของกลุม่ บริ ษัทฯ ดูแลงานในส่วนบริ หารงาน
ตรวจสอบและจัดซื ้อ งานบริ หารทรัพยากรองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
- พ.ศ. 2550 หยางฮุ่ยเหยียน นากลุม่ บริ ษัทฯ เข้ าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มีชาวฮ่องกงแห่ซื ้อหุ้นมากถึง
6.8 แสนคน
- นักธุรกิจในวงการอสังหาริ มทรัพย์อธิบายถึงสไตล์การทางานของหยางฮุ่ยเหยียน ว่าเก่งกาจ มากด้ วย
ประสบการณ์ คล่องแคล่วรวดเร็ วทันต่อสถานการณ์ และมีความสามารถในการบริ หารจัดการ
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2550 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น อภิมหาเศรษฐีของจีนแผ่นดินใหญ่ จากนิตยสาร Forbes
ฉบับเอเชีย ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ 1.21 แสนล้ านหยวน
- พ.ศ. 2557 ได้ รับการจัดอันดับ เป็ นมหาเศรษฐี อายุน้อยที่สดุ ของโลก อันดับที่ 4 (จาก 10 อันดับ)
จาก Bankrate.com ซึง่ ถือเป็ นมหาเศรษฐี จีนเพียงคนเดียวของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ติดอันดับ
- นักการกุศลลาดับต้ น ๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ เช่น การตั ้งกองทุนช่วยช่วยเหลือผู้เด็กกาพร้ า
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ภัยหิมะ การบริ จาคช่วยเหลือด้ านการศึกษา การช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็ นต้ น
ที่มา : http://renwu.hexun.com/
http://www.baike.com/
*****

จู้อฉี ้ าย (Zhu Yi Cai /

祝义才)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปั จจุบนั อายุ 50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองอานชิ่ง มณฑลอานฮุย
ธุรกิจ : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
บริษัท : Yurun Group (雨润食品集团)
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป โลจิสติกส์
ห้ างสรรพสินค้ า การท่องเที่ยว อสังหาริ ทรัพย์ และการเงิน
โดยสาขาธุรกิจแปรรูปเนื ้อสัตว์แช่แข็ง (low temperature meat
products) ภายใต้ แบรนด์ Yurun มีชื่อเสียงอันดับหนึง่ ในจีน บริ ษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 500
บริ ษัทชั ้นนาของจีน มีบริ ษัทในเครื อมากกว่า 200 แห่งทัว่ ประเทศ
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
การจัดการ มหาวิทยาลัย He Fei University of Technology และหลักสูตรฝึ กอบรม CEO ที่สถาบัน
China Europe International Business School (CEIBS)
- พ.ศ. 2536 ก่อตั ้งกลุม่ บริ ษัท Yurun Food ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้จดั การใหญ่บริ ษัทฯ
- พ.ศ. 2548 นาบริ ษัทฯ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
- พ.ศ. 2555 ประกาศวางมือจากงานบริ หารบริ ษัททุกตาแหน่ง และรับตาแหน่งเป็ นประธาน
กิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาระดับสูงของคณะกรรมการบริ หารบริ ษัทฯ
ผลงานที่สาคัญ :
- เป็ นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีน รองประธานสมาคมการกุศล China Glory Society
คณะกรรมการสามัญ All-China Federation of Industry & Commerce
รองประธานสมาคม China Non-Governmental Enterprise Directions Association)
- พ.ศ. 2553 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี โลก อันดับที่ 400 จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี จีน อันดับที่ 51 จากนิตยสาร Forbes
ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ รวมกับภรรยาทั ้งสิ ้น 10,270 ล้ านหยวน
- พ.ศ. 2551 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี จีน อันดับที่ 20
เป็ นผู้บริ จาคการกุศล อันดับที่ 40 และมหาเศรษฐี ด้านอสังหาริ มทรัพย์จีน อันดับที่ 48
จากการจัดอันดับของ Hurun
ที่มา : http://renwu.hexun.com/
http://baike.baidu.com/
*****

ซือเหวินป๋อ (Shi Wen Bo / 施文博)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 ปั จจุบนั อายุ 64 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี ้ยน
ธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง / Personal Care
บริษัท : Heng-An Group (恒安国际集团有限公司 ：恒安国际)
เป็ นบริ ษัทแรกของจีน ที่ดาเนินกิจการด้ านผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง
อาทิ ผ้ าอนามัย ผ้ าอ้ อม การดาษชาระ เป็ นต้ น
สานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ทเี่ ขตบริ หารพิเศษฮ่องกง ปั จจุบนั มีพนักงานทั ้งสิ ้นราว 40,000 คน
พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นบริ ษัทชั ้นนาของจีน อันดับที่ 162 (จาก 500 อันดับ)
ประวัติ :
- เริ่ มต้ นการทาธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป แต่ในเวลาต่อมา ธุรกิจได้ รับ
ผลกระทบจากมาตรการจากัดโควต้ าสิง่ ทอของสหรัฐฯ ทาให้ เขาจาเป็ นต้ องวางมือจากการทา
ธุรกิจดังกล่าว และหันมาทาธุรกิจผ้ าอนามัยและผ้ าอ้ อมเด็ก ซึง่ ในขณะนั ้นถูกผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจ
- พ.ศ. 2528 ได้ ร่วมมือกับนายสวี่ จื ้อ เหลียน ก่อตั ้งกลุม่ บริ ษัท Heng-An Group และได้ ก้าวขึ ้นเป็ น
ผู้ผลิตผ้ าอนามัยสตรี และผ้ าอ้ อมเด็กเบอร์ หนึง่ ของประเทศจีน ภายใต้ แบรนด์ต่าง ๆ อาทิ Xin Xiang
Yin (心相印), An’er Le (安儿乐), An Le (安乐)
- พ.ศ. 2541 นาบริ ษัทฯ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์เมืองฮ่องกง
- พ.ศ. 2548 นายซือฯ ได้ พฒ
ั นาธุรกิจผลิตภัณฑ์กระดาษชาระและธุรกิจดังกล่าวได้ กลายเป็ นแหล่ง
รายได้ หลักของบริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ 41.6 ของรายได้ ทั ้งหมด
- พ.ศ. 2551 ได้ ขยายธุรกิจจากผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง (personal-care products) สูธ่ ุรกิจอาหาร
ด้ วยการเข้ าซื ้อหุ้น 51 เปอร์ เซนต์ของกลุม่ บริ ษัท Qinqin Foods Group
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2551 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี จีน อันดับที่ 91 จาก Hurun
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี โลก อันดับที่ 601 จากนิตยสาร Forbes
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี หน้ าใหม่ของจีน อันดับที่ 41 ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ
1.4 หมื่นล้ านหยวน
ข้ อมูลเพิ่มเติม : ซุนเลีย่ ง มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ การเป็ นผู้นาทางการตลาดและการนากระแสการบริ โภค
คือ วิธีการที่ดีที่สดุ ในการรับมือกับวิกฤติการณ์และหลบเลีย่ งความเสีย่ ง (领跑市场，引领
消费，这是应对危机和规避风险的最佳办法)
ที่มา : http://renwu.hexun.com/
http://baike.sogou.com/
*****

เย่ เฉิงไห่ ( Ye Cheng Hai / 叶澄海)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2486 ปั จจุบนั อายุ 71 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ (Biological medicine)
บริษัท : อุตสาหกรรมยาซิ่นลีไ่ ท่เซินเจิ ้น จากัด (มหาชน)
(深圳信立泰药业股份有限公司) ดาเนินกิจการผลิตและจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ โดยสานักงานใหญ่ ตั ้งอยู่ ณ เมืองเซินเจิ ้น
ประวัติ :
- เคยดารงตาแหน่งเป็ นคณะกรรมการบริ หารประจามณฑลกวางตุ้ง และรองนายกเทศมนตรี เมืองเซิ ้นเจิ ้น
- พ.ศ. 2528 ลาออกจากหน้ าที่ราชการ เมือ่ อายุ 42 ปี และก้ าวเข้ าสูแ่ วดวงธุรกิจ โดยเริ่ มต้ นธุรกิจด้ วยการ
ก่อตั ้งโรงงานผลิตเสื ้อผ้ าจากเส้ นใยไหมและโรงงานผลิตเครื่ องตรวจสอบธนบัตรระบบดิจิตอล
ที่เมืองเซินเจิ ้น
- ในเวลาต่อมาได้ ขยายธุรกิจที่สหรัฐฯ และประเทศในทวีปอเมริ กาใต้ ซึง่ ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายสาขา
อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ ผ้ าไหม ถ่านโค้ ก เหล็กกล้ า ผลิตภัณฑ์ยา และอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น จนในที่สดุ ได้ รับ
Green card
ฯ
- ต่อมาภายหลัง ได้ สละทิ ้ง Green card และเดินทางกลับจีนด้ วยปณิธานมุ่งมัน่ ที่จะตอบแทนบุญคุณ
ประเทศ จึงได้ ลงทุนทาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในนครกว่างโจว และธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ (Biological
medicine) ในเมืองเซินเจิ ้น โดยได้ ก่อตั ้งบริ ษัทอุตสาหกรรมยาซิ่นลีไ่ ท่เซินเจิ ้น จากัด และดารงตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารจนถึงปั จจุบนั
- พ.ศ. 2550 บริ ษัทฯ ได้ เลือ่ นฐานะเป็ นบริ ษัทจากัดมหาชน
ผลงานสาคัญ :
- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ผลักดันบริ ษัทอุตสาหกรรมยาซิ่นลีไ่ ท่เซินเจิ ้น จากัด (มหาชน) เข้ าสูก่ ระดาน A
ได้
ส่งผลให้ เขาก้ าวเข้ าสู่การเป็ นหนึง่ ในเศรษฐี พนั ล้ านของจีน
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ของจีน อันดับที่ 38 จากนิตยสาร Forbes
โดยมีทรัพย์สนิ มูลค่า 16,780 ล้ านหยวน
ที่มา : http://renwu.hexun.com
http://baike.baidu.com
*****

หวังฉวนฝู (Wang Chuan Fu / 王传福)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2509 ปั จจุบนั อายุ 48 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองอู๋หู มณฑลอันฮุย
ธุรกิจ : แบตเตอรี่ / อุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือ / ยานยนต์
บริษัท : BIYADI (比亚迪股份有限公司 ：BYD)
ดาเนินกิจการผลิตและจัดจาหน่าย แบตเตอรี่ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ สานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ ้น
ประวัติ :
- เขาเติบโตในครอบครัวเกษตรกรที่มีชีวิตยากลาบาก ซึง่ ได้ ช่วยขัดเกลา
ปณิธานและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ จนสามารถประสบความสาเร็ จทางธุรกิจ และกลายเป็ น
นักธุรกิจชื่อดังของจีนในปั จจุบนั
- พ.ศ. 2538 หวังฉวนฝู ได้ ลาออกจากหน้ าที่การงาน และทาการก่อตั ้งบริ ษัท BYD ที่เมืองเซินเจิ ้น
มณฑลกวางตุ้ง โดยใช้ ระยะเวลาสั ้น ๆ เพียงไม่กี่ปี บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นากลายเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่
รายใหญ่อนั ดับ 1 ของจีน และเป็ นอันดับที่ 2 ของโลก (รองจากญี่ปน)
ุ่
- พ.ศ. 2546 ได้ ก้าวเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมผลิตยานยนต์แบรนด์ BYD โดยดารงตาแหน่งเป็ นประธานบริ ษัท
และได้ ทาการวิจยั พัฒนารถยนต์ขบั เคลือ่ นด้ วยพลังงานไฟฟ้ า ภายใต้ การบริ หารจัดการของหวังฉวนฝู
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ กลายเป็ นอุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงที่มีมลู ค่าการผลิตสูงถึง 20,000 ล้ านหยวน
ซึง่ ครอบคลุมการผลิตแบตเตอรี่ อุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือ และยานยนต์ จนมีคนกล่าวว่า BYD จะเป็ นคู่แข่งตัว
จริ งของ TOYOTA ในอนาคต
ผลงานสาคัญ :
- ได้ รับยกย่องเป็ น 1 ใน 25 นักธุรกิจชื่อดังของจีนในช่วงศตวรรษที่ 20
- พ.ศ. 2552 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ของจีน อันดับที่ 1 จากนิตยสาร Forbes
ด้ วยจานวนทรัพย์สนิ ทั ้งสิ ้น 39,600 ล้ านหยวน
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ของจีน อันดับที่ 27 จากนิตยสาร Forbes
ด้ วยจานวนทรัพย์สนิ ทั ้งสิ ้น 21,960 ล้ านหยวน
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หวังฉวนฝู มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ สิง่ สาคัญที่นาไปสูค่ วามสาเร็ จ คือ การมีใจที่กล้ าเสีย่ ง
ในหลายครัง้ อาจไม่ได้ อยู่กบั ว่าคุณสามารถทาได้ หรือไม่ แต่ขึ ้นอยู่กบั ว่าเขากล้ าที่จะทาหรื อไม่
(成功最关键的还是要有冒险精神，许多时候不在于你能不能干，而在于你敢不敢干)
ที่มา : http://renwu.hexun.com , http://baike.baidu.com
*****

เจิง้ ยวี่ถง (Zeng Yu Tong / 郑裕彤)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2468 ปั จจุบนั อายุ 89 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : เครื่ องประดับ (ทองคาและอัญมณี) / อสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : ห้ างทองและอัญมณี Chow Tai Fook (周大福珠宝金行编辑) และ
บจก. New World Development (香港新世界发展有限公司) ซึง่ ดาเนิน
กิจการด้ านอสังหาริ มทรัพย์
ประวัติ :
- เจิ ้งยวี่ถง มีฐานะครอบครัวยากจน มีโอกาสศึกษาเพียงแค่ระดับมัธยม และจาต้ องลี ้ภัยสงครามจากมณฑล
กวางตุ้งสูเ่ มืองมาเก๊ า โดยเริ่ มต้ นชีวิตการทางานด้ วยการเป็ นคนงานรับจ้ างทัว่ ไป
- พ.ศ. 2483 บิดาของเขาได้ ส่งตัวเขาไปเป็ นเรี ยนรู้งานกับเพื่อนเก่าแก่ชื่อว่านายโจวจื ้อหยวน ซึง่ เป็ น
เจ้ าของร้ านทอง Chow Tai Fook นับเป็ นก้ าวแรกที่เขาได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ธุรกิจค้ าทอง เขามีความ
มุ่งมานะ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมีหวั คิดทางการค้ า ภายหลังได้ แต่งงานกับลูกสาวของนายโจวจื ้อหยวน
จึงกลายเป็ นกาลังสาคัญในการช่วยงานกิจการร้ านค้ าทองคาและอัญมณี Chow Tai Fook ของนายโจวจื ้อ
หยวนในทุก ๆ ด้ าน
- พ.ศ. 2489 ได้ รับมอบหมายให้ ไปเปิ ดสาขาร้ านทองในฮ่องกง และดารงตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางด้ านการค้ าขายมาทางาน
- พ.ศ. 2499 นายโจวจื ้อหยวน ได้ ถ่ายทอดกิจการร้ านทองให้ เขา และมอบให้ เขาเป็ นผู้บริ หารจัดการทั ้งหมด
ซึง่ ทาให้ เขาก้ าวสูก่ ารเป็ นเจ้ าของกิจการร้ านทอง Chow Tai Fook อย่างเต็มตัว
- พ.ศ. 2513 เขาได้ ก้าวสูธ่ ุรกิจอสังหาริ มทรัพย์อย่างเป็ นทางการ ด้ วยการก่อตั ้ง บจก. New World
Development โดยได้ ก่อสร้ างโครงการที่พกั อาศัยหรูหราใจกลางเมืองฮ่องกง ศูนย์กลางการประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติฮ่องกง และโรงแรมต่าง ๆ ในหัวเมืองสาคัญของจีนในเวลาต่อมา
- พ.ศ. 2555 ในวัย 87 ปี เขาได้ ประกาศปลดเกษียณ แต่ยงั คงรับได้ รับเกียรติให้ ดารงตาแหน่งประธาน
กิตติมศักดิ์ห้างทองและอัญมณี Chow Tai Fook และ บจก. New World Development
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2551 ได้ รับรางวัล Great Bauhinia Medal (GBM) จากรัฐบาลฮ่องกง ซึง่ เป็ นเหรี ยญเกียรติยศสูงสุด
สาหรับบุคคลที่ทาประโยชน์ให้ แก่ฮ่องกง
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นเศรษฐี ชาวจีนโพ้ นทะเลของโลก อันดับที่ 4 จากนิตยสาร Forbes
ด้ วยทรัพย์สนิ มูลค่า 16,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
- ได้ รับฉายาว่าเป็ น “1 ใน 4 จตุรเทพ” ในวงการอสังหาริ มทรัพย์ของฮ่องกง
ที่มา : http://renwu.hexun.com , http://baike.baidu.com

หลิวหมิงจง (Liu Ming Zhong / 刘明忠)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปั จจุบนั อายุ 55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครหลานโจว มณฑลกานซู
ธุรกิจ : ท่อเหล็กหลอม / เครื่ องจักรกล
บริษัท : Xinxing Cathay International Group (新兴际华集团有限公司)
สานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่กรุงปั กกิ่ง
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd. (新兴铸管股份有限公司)
สานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่มณฑลเหอเป่ ย
ดาเนินกิจการอุตสาหกรรมประเภทท่อเหล็กหลอม และเครื่ องจักรกล
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมวัสดุ โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ได้ ม่งุ มัน่ สร้ างสรรค์
เทคโนโลยีการหลอมเหล็กกล้ าและการหลอมเหล็กรูปก้ อนหินหมึก ซึง่ เป็ นวิธีการหลอมเหล็กแบบใหม่
จนได้ รับผลสาเร็ จทางวิทยศาสตร์ ที่โดดเด่น โดยถือเป็ นผลงานชิ ้นสาคัญในการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีการ
ผลิตท่อเหล็กดิบสีเทามาเป็ นท่อเหล็กกลม ซึง่ สามารถรองรับโครงการพัฒนาสูค่ วามเป็ นเมืองของจีน และ
โครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่ของจีนได้ เป็ นอย่างดี อาทิ ท่อส่งก๊ าซจากภาคตะวันตกสูภ่ าคตะวันออกของจีน
ท่อส่งน ้าจากภาคใต้ สภู่ าคเหนือของจีน เป็ นต้ น
- เขาได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีการหลอมเหล็กของจีนจนมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ซึง่ ได้ รับการยอมรับ
และยกย่องจากรัฐบาลกลางจีน หน่วยงานการทหาร และรัฐบาลของมณฑลต่างๆ ในจีนอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั
ดารงตาแหน่งสาคัญหลายตาแหน่ง อาทิ ประธานคณะกรรมการบริ หาร Xinxing Cathay International Group
ประธานคณะกรรมการบริ หาร Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd. ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติจีน
ประธานสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กกล้ าแห่งชาติจีน และรองประธานสมาคมการผลิตเครื่ องจักรกล
แห่งชาติจีน เป็ นต้ น
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2556 ได้ รับคัดเลือกเป็ นบุคคลสาคัญด้ านเศรษฐกิจของจีน สมัยที่ 14 จาก CCTV
- พ.ศ. 2553 ได้ รับยกย่องให้ เป็ น “ต้ นแบบด้ านแรงงานแห่งชาติจีน”
- ได้ รับยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 10 บุคคลสาคัญของ 10 ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตลอดช่วงระยะเวลา 30 ปี
แห่งการปฏิรูปประเทศจีน
ที่มา : http://renwu.hexun.com
http://baike.baidu.com
*****

จี๋เสี่ยวฮุย (Ji Xiao Hui / 吉晓辉)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2498 ปั จจุบนั อายุ 59 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองฉี่ตง มณฑลเจียงซู
ธุรกิจ : การเงิน / ธนาคาร
บริษัท : Shanghai Pudong Development Bank
(上海浦东发展银行股份有限公司：浦发银行)
ดาเนินกิจการด้ านการเงินและการธนาคาร สานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้
ประวัติ :
- พ.ศ. 2516 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยฟู่ ต้ าน นครเซี่ยงไฮ้
- จี๋เสีย่ วฮุยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาคการเงิน โดยมีประสบการณ์ทางานเป็ นผู้บริ หารระดับสูงของธนาคาร
(Industrial & Commercial Bank of China หรื อ ICBC) หลายสาขาในนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนเคยดารง
ตาแหน่งทางราชการที่สาคัญของนครเซี่ยงไฮ้ อาทิ รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจาเทศบาล
นครเซี่ยงไฮ้ และอธิบดีสานักงานบริ การทางการเงินนครเซี่ยงไฮ้ เป็ นต้ น นับเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ระดับสูงที่มี
ชื่อเสียงคนหนึง่ ของจีน
- ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจา
Shanghai Pudong Development Bank
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2551 ได้ รับคัดเลือกเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน
สมัยที่ 10
ที่มา : http://renwu.hexun.com
http://baike.baidu.com
*****

เฉินตงเซิง (Chen Dong Sheng / 陈东升)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปั จจุบนั อายุ 57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ ย
ธุรกิจ : ประกันชีวิต
บริษัท : ประกันชีวิตไท่คงั จากัด (มหาชน)
(泰康人寿保险股份有限公司 ：泰康人寿)
บริ ษัทฯ ได้ รับยกย่องว่าเป็ นบริ ษัทประกันที่มีคณ
ุ ภาพของเงินทุนวิสาหกิจดี
เป็ นระดับแนวหน้ าของจีน และเป็ นบริ ษัทประกันแห่งแรกของจีนที่ได้ รับ
ใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 (UKAS)
ประวัติ :
- พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2536 รับราชการเป็ นรองบรรณาธิการนิตยสารเศรษฐกิจ
“Management World”
ายกรัฐมนตรี จีน โดยระหว่างช่วง 5 ปี ของการ
ทางาน เขาพยายามแสวงหาโอกาสพัฒนาทางธุรกิจที่มากกว่าการจัดทาข้ อมูลในนิตยสาร จนกระทัง่ ได้
ก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นเจ้ าของธุรกิจส่วนตัวด้ วยการก่อตั ้งบริ ษัทประมูลสินค้ านานาชาติเจียเต๋อประเทศจีน
(จากัด) ที่กรุงปั กกิ่ง เมื่อ พ.ศ. 2536 ซึง่ จัดประมูลสินค้ าทางวัฒนธรรมของจีนเป็ นหลัก และทาการ
บริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพจนได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานบริ หารจัดการอุตสาหกรรมและพาณิชย์
ของรัฐบาลจีนว่าเป็ นบริ ษัทประมูลสินค้ าในจีนที่น่าเชื่อถือ
- พ.ศ. 2539 ในระหว่างที่ธุรกิจประมูลสินค้ ากาลังเติบโตอย่างดี เขาได้ หนั มาก้ าวเข้ าสูธ่ ุรกิจประกัน
ด้ วยการก่อตั ้งบริ ษัทประกันชีวิตไท่คงั จากัด (มหาชน) ขึ ้นที่กรุงปั กกิ่ง
- จากความสาเร็ จของธุรกิจประกันชีวิต ปั จจุบนั เขาจึงมุ่งหวังว่าจะพยายามผลักดันให้ บริ ษัทไท่คงั ฯ
กลายเป็ นกลุม่ บริ ษัททีใ่ ห้ บริ การทางการเงินขนาดยักษ์ ใหญ่รายหนึง่ ของจีนในอนาคต
ผลงานสาคัญ :
- เป็ นผู้นาการประเมินความน่าเชื่อตามแบบสากลมาใช้ เป็ นครัง้ แรกในธุรกิจประกันของจีน และสามารถ
ยกระดับความน่าเชื่อของบริ ษัทประกันชีวิตจากระดับ AA มา เป็ น AAA
3
- เป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์ระบบประกันชีวิตแบบใหม่ในจีน จากระบบดั ้งเดิม รูปแบบ “1 กรมธรรม์ต่อ 1 คน”
มาเป็ นรูปแบบ “1 กรมธรรม์ต่อ 1 ครอบครัว” ซึง่ เริ่ มต้ นเมื่อปี พ.ศ. 2545
ที่มา : http://renwu.hexun.com
http://baike.baidu.com
*****

ติงเหล่ ย (Ding Lei / 丁磊)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2514 ปั จจุบนั อายุ 43 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองหนิงโป มณฑลเจ้ อเจียง
ธุรกิจ : อินเทอร์ เน็ต
บริษัท : NetEase (网易公司 )
ดาเนินกิจการเว็บไซต์ www.163.com ซึง่ เป็ นเว็บเสิร์ชเอ็นจิ ้นรายใหญ่ของจีน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2536 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี จาก University of Electronic Science and Technology of China
(ZUESTC) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน
- พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 เข้ าทางานที่สานักงานโทรคมนาคมเมืองหนิงโป มณฑลเจ้ อเจียง
- พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539 เข้ าทางานเป็ นวิศวกรฝ่ ายเทคนิคที่ Sybase นครกว่างโจว ซึง่ เป็ นบริ ษัทซอฟแวร์
ของสหรัฐอเมริ กา
- พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540 ทางานที่บริ ษัท Flyjet นครกว่างโจว
- ด้ วยความชื่นชอบเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เขาจึงได้ ลาออกจากหน้ าที่การงาน และมาก่อตั ้งบริ ษัท
ของตัวเองชื่อว่า NetEase (www.163.com) ที่นครกว่างโจว ในปี พ.ศ. 2540 ซึง่ เป็ นธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ต โดยได้ ท่มุ เทให้ กบั การคิดค้ นพัฒนาซอฟแวร์ เชื่อมโยงอินเทอร์ เน็ต จนประสบความสาเร็ จในการ
พัฒนาระบบอีเมล์ฉบับสองภาษาโปรแกรมแรกของจีน
- จากจุดเริ่ มต้ นของการดาเนินธุรกิจที่มีเจ้ าหน้ าที่เพียงกว่าสิบคนเท่านั ้น ภายใต้ การบริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ
ของเขา ในฐานะ CEO ของบริ ษัท ส่งผลให้ ปัจจุบนั NetEase กลายเป็ นบริ ษัทเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต
ขนาดใหญ่ที่มีจานวนพนักงานเกือบ 3,000 คน และเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างดีในสหรัฐอเมริ กา
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2540 คิดค้ นระบบอีเมล์ฉบับสองภาษาโปรแกรมแรกของจีน
- เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2543 ผลักดันบริ ษัท NetEase เข้ าตลาดหุ้น NASDAQ ของสหรัฐอเมริ กาได้ สาเร็จ
ที่มา : http://renwu.hexun.com
http://baike.baidu.com
*****

เสิ่นเหวินหรง (Shen Wen Rong / 沈文荣)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2489 ปั จจุบนั อายุ 68 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองจางเจียกัง่ มณฑลเจียงซู
ธุรกิจ : เหล็กกล้ า
บริษัท : Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd.
(江苏沙钢集团有限公司 ：沙钢集团)
ดาเนินกิจการอุตสาหกรรมเหล็กกล้ า รายใหญ่ของจีน และจัดอยู่ในกลุม่
บริ ษัท 500 Fortune ของโลกอีกด้ วย
ประวัติ :
- เขามีความสนใจเกี่ยวกับโรงงานตั ้งแต่ในวัยเด็ก เนื่องจากได้ ยินเรื่ องราวที่ญาติผ้ ใู หญ่ถ่ายทอดให้
ฟั งเป็ นประจา ภายหลังจากสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมต้ นจึงได้ เข้ าทางานเป็ นผู้ใช้ แรงงานคนหนึ่งของ
โรงงานปั่ นด้ าย ต่อมาโรงงานดังกล่าวได้ จดั ตั ้งแผนกรี ดเหล็กขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ซึง่ เขานับเป็ น
หนึง่ ในผู้ร่วมลงทุนก่อตั ้งแผนกดังกล่าวด้ วย
- พ.ศ. 2526 แผนกรี ดเหล็กดังกล่าวได้ รับการยกฐานะเป็ นโรงงานรี ดเหล็กประจาอาเภอซาโจว
(ปั จจุบนั คือเมืองจางเจียงกัง่ ) และแยกตัวออกจากโรงงานปั่ นด้ าย
- พ.ศ. 2527 ได้ รับการเลือ่ นตาแหน่งเป็ นผู้จดั การโรงงานรี ดเหล็ก
- พ.ศ. 2535 โรงงานรี ดเหล็กอาเภอซาโจวได้ รับยกระดับก่อตั ้งเป็ นบริ ษัท Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd.
โดยมีเขาดารงตาแหน่งเป็ นผู้จดั การใหญ่และเลขาพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจาบริ ษัทฯ อีกทั ้ง
ได้ รับคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปั จจุบนั
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2541 เป็ นผู้ทาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่ องจักรการผลิตทั ้งหมดจากบริ ษัท ThyssenKrupp Group
ของเยอรมนีมาใช้ ที่เมืองจางเจียกัง่ มณฑลเจียงซู
- เป็ น 1 ใน 2 นักธุรกิจของมณฑลเจียงซูที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นผู้แทนเข้ าร่ วมการประชุมสมัชชาประชาชนจีน
ครัง้ ที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 และครัง้ ที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2550
- ได้ รับยกย่องว่าเป็ น “ต้ นแบบด้ านแรงงานมณฑลเจียงซู” “ต้ นแบบด้ านแรงงานแห่งชาติจีน”
“ผู้บริ หารคุณภาพยอดเยี่ยมแห่งชาติจีน” และ “สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ดีเด่นประจามณฑลเจียงซู”
ที่มา : http://renwu.hexun.com , http://baike.baidu.com
*****

เหลยจวิน (Lei Jun / 雷军)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2512 ปั จจุบนั อายุ 45 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเซียนเถา มณฑลหูเป่ ย
ธุรกิจ : IT
บริษัท : Xiaomi (北京小米科技有限责任公司 ：小米) ผลิตและจัดจาหน่ายโทรศัพท์
รวมถึงอุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆ แบรนด์ Xiaomi ปั จจุบนั เป็ นแบรนด์อนั ดับ 2
ของจีน รองจาก Lenovo Group
Kingsoft (金山软件股份有限公司) ผลิตและวิจยั โปรแกรมซอต์ฟแวร์ ต่างๆ
เป็ นบริ ษัทด้ านอินเทอร์ เน็ตอันดับ 4 ของจีน รองจาก Alibaba, QQ และ Baidu
รวมถึงเป็ นบริ ษัทซอฟท์แวร์
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาสาขา IT จากมหาวิทยาลัยอู่ฮนั่ มณฑลหูเป่ ย ได้ เริ่ มก่อตั ้งธุรกิจของตนเองร่ วมกับเพื่อน
นักศึกษาขณะที่เรี ยนอยู่ชั ้นปี 4 แต่ภายหลังทีด่ าเนินธุรกิจจาหน่ายการ์ ดวงจรตัวอักษรจีนสาหรับ
คอมพิวเตอร์ ได้ เพียงครึ่งปี ก็ต้องล้ มเลิกกิจการ เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับสินค้ าลอกเลียนแบบของ
บริ ษัทรายอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า
- พ.ศ. 2535 เข้ าทางานในบริ ษัท Kingsoft เป็ นเวลารวม 16 ปี เริ่ มจากตาแหน่ง
ผู้จดั การฝ่ าย และสามารถบุกเบิกพัฒนาสาขากรุงปั กกิ่งสูก่ ารเป็ น CEO บริ ษัทฯ และได้ ลาออกจากตาแหน่ง
CEO เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2550
- พ.ศ. 2554 ได้ รับคัดเลือกให้ กลับเข้ ามาบริ หารบริ ษัทฯ อีกครัง้ ในตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หาร
- พ.ศ. 2553 นอกจากทางานกับบริ ษัท Kingsoft แล้ ว เหลยจวิน ได้ ร่วมกับทีมงานอีก 6 คน
ในการคิดค้ นเทคโนโลยีโทรศัทพ์มือถือ Xiaomi และประสบสาเร็ จในการนาโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Xiaomi
จาหน่ายเข้ าสูต่ ลาดจีน ซึง่ ได้ รับความนิยมในตลาดจีนไม่น้อยในขณะนี ้
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2555 และ 2556 ได้ รับคัดเลือกเป็ นบุคคลสาคัญสาขาเศรษฐกิจของจีน
พ.ศ. 2555 ได้ รับคัดเลือกเป็ นสมาชิกสมัชชาประชาชนกรุ งปั กกิ่ง
- พ.ศ. 2556 สมาชิกสมัชชาประชาชนแห่งชาติจีน
ที่มา : http://renwu.hexun.com , http://baike.baidu.com
*****

เว่ ยเจีย้ นจวิน (Wei Jian Jun / 魏建军)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปั จจุบนั อายุ 50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเป่ าติ ้ง มณฑลเหอเป่ ย
ธุรกิจ : ยานยนต์
บริษัท : Great Wall Motors Company Limited
(长城汽车股份有限公司 ：长城汽车)
ดาเนินกิจการผลิตและจัดจาหน่ายรถยนต์ปิคอัพ รถยนต์ 7 ที่นงั่ SUV
โดยเน้ นเจาะตลาดในเมืองใหญ่ ๆ ของจีนอย่างกรุงปั กกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้
ถือเป็ นวิสาหกิจผลิตรถยนต์ที่ได้ รับการยอมรับทัว่ ไปในจีน และมีห้ นุ จาหน่ายอยู่
ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกงด้ วย
ประวัติ :
- พ.ศ. 2533 เขาเป็ นผู้พฒ
ั นาให้ โรงงานผลิตเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในตาบลแห่งหนึง่
กลายเป็ นวิสาหกิจสมัยใหม่ที่มีขนาดใหญ่ระดับแนวหน้ าของประเทศจีน โดยเริ่ มต้ นจากการก่อตั ้ง
โรงงานผลิตรถยนต์แบรนด์ Great Wall ที่เมืองเป่ าติ ้ง มณฑลเหอเป่ ย ซึง่ ในขณะนั ้นมีจานวนพนักงานเพียง
แค่ประมาณ 60 คน
- พ.ศ. 2538 บริ ษัทเน้ นกลยุทธ์การผลิตรถยนต์ปิคอัพเป็ นสาคัญ ซึง่ แม้ ว่าในขณะนั ้นตลาดรถยนต์ยงั ไม่นิยม
รถยนต์ปิคอัพมากนัก แต่เขาได้ ลงทุนเดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ ทวีปยุโรป
และกลุม่ ประเทศในอาเซียน และนามาพัฒนาปรับปรุงการผลิตรถยนต์ปิคอัพของโรงงาน จนทาให้ เกิด
กระแสความนิยมใช้ รถยนต์ปิคอัพในจีนขึ ้นในเวลาต่อมา
- พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2549 เป็ นช่วงที่รถยนต์ปิคอัพแบรนด์ Great Wall มีสว่ นแบ่งตลาดและยอดขายสูง
ที่สดุ ในจีน
ผลงานสาคัญ :
- เข้ าบริ หารงานจน Great Wall Motors เป็ นบริ ษัทรถยนต์ภาคเอกชนรายแรกของจีนที่เข้ าสูต่ ลาดหุ้นฮ่องกง
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 และผลักดันจนรถยนต์ปิคอัพแบรนด์ Great Wall มีสว่ นแบ่งตลาดและยอดจาหน่าย
สูงเป็ นอันดับ 1 ของจีนเป็ นระยะเวลาติดต่อกันถึง 8 ปี และรถยนต์ 7 ที่นงั่ SUV บ Great Wall มียอด
จาหน่ายสูงสุดในจีนเป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี
- พ.ศ. 2548 ได้ รับยกย่องเป็ น “ต้ นแบบด้ านแรงงานแห่งชาติจีน”
- พ.ศ. 2549 ได้ รับยกย่องเป็ นบุคคลสาคัญในแวดวงธุรกิจของมณฑลเหอเป่ ย
ที่มา : http://renwu.hexun.com , http://baike.baidu.com
*****

เกาเจีย้ นผิง (Gao Jian Ping / 高建平)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปั จจุบนั อายุ 55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : อาเภออานซี เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี ้ยน
ธุรกิจ : การเงิน / ธนาคาร
บริษัท : Industrial Bank Co.,Ltd. (兴业银行)
ดาเนินกิจการด้ านการเงินการธนาคาร โดยมีสานักงานใหญ่อยู่ที่
มณฑลฝูเจี ้ยน ในปี พ.ศ. 2556 ธนาคารฯ ได้ เป็ น 1 ใน 500 บริ ษัทยอดเยี่ยม
ของโลก
ประวัติ :
- พ.ศ. 2519 เข้ าทางานใน Industrial Bank Co.,Ltd. ซึง่ ในขณะนั ้นเป็ นเพียงธนาคารเล็ก ๆ แห่งหนึง่ ของ
นครฝูโจว มณฑลฝูเจี ้ยน และได้ เลือ่ นตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารสาขาย่อยต่าง ๆ ของธนาคารในเมืองฝูโจว
และนครเซี่ยงไฮ้ ตามลาดับ
- ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หาร Industrial Bank Co.,Ltd. ซึง่ เป็ นธนาคารขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งที่มีสานักงานใหญ่ตั ้งอยู่เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี ้ยน พร้ อมกับดารงตาแหน่งทางราชการเป็ นคณะ
กรรมการบริ หารมณฑลฝูเจี ้ยนอีกด้ วย
- เขาเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง เป็ นผู้กล้ าคิด กล้ าทา สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
จนกระทัง่ เติบโตก้ าวหน้ าไปพร้ อมกับ Industrial Bank Co.,Ltd. ตลอดระยะเวลาการทางานกว่า 20 ปี
ที่ธนาคารฯ ได้ ก้าวข้ ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ จากธนาคารที่ให้ บริ การเพียงระดับท้ องถิ่นกลายเป็ น
ธนาคารที่เปิ ดบริ การทัว่ ประเทศจีน และเป็ นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจการเงินของจีนในปั จจุบนั ถือได้ ว่า
ความสาเร็ จส่วนหนึง่ ของ Industrial Bank Co.,Ltd. มาจากคุณูปการของเขา
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2551 ได้ รับคัดเลือกเป็ นบุคคลสาคัญในภาคการธนาคารแห่งชาติจีน
ที่มา : http://renwu.hexun.com
http://baike.baidu.com
*****

สวีเหออี ้ (Xu He Yi / 徐和谊)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปั จจุบนั อายุ 57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : กรุงปั กกิ่ง
ธุรกิจ : ยานยนต์
บริษทั : Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd. (BAIHC)
(北京汽车工业控股有限责任公司：北汽控股)
ดาเนินกิจการผลิตยานยนต์ แบรนด์ BAIHC ซึง่ เป็ นแบรนด์รถยนต์
ระดับแนวหน้ าของจีน
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาบริ หารการจัดการ
- พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2540 เริ่ มทางานในสานักงานออกแบบโส่วกัง ที่กรุงปั กกิ่ง โดยเริ่ มต้ นจากตาแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายออกแบบ และเลือ่ นขั ้นเป็ นหัวหน้ าแผนก ผู้อานวยการสานักงาน ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
และรองผู้จดั การใหญ่ ตามลาดับ
- พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543 ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นรองประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจกรุงปั กกิ่ง
- พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545 ดารงตาแหน่งเป็ นรองเลขาธิการคณะกรรมการอุตสาหกรรมกรุงปั กกิ่ง
- พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นมา เขาได้ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารระดับสูงของ BAIHC GROUP ซึง่ เป็ นกลุม่
วิสาหกิจผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ของกรุงปั กกิ่ง
- แม้ ว่าช่วงปี พ.ศ. 2551 จะเกิดวิกฤตการณ์การเงินโลก แต่ด้วยการบริ หารงานอย่างมีวิสยั ทัศน์ของ
เขาส่งผลให้ BAIHC GROUP กลายเป็ นกลุม่ วิสาหกิจผลิตยานยนต์ระดับแนวหน้ าของจีน และมีอตั รา
การขยายตัวรวดเร็ วเป็ นอันดับต้ น ๆ ของโลกในปั จจุบนั
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2546 ได้ รับยกย่องเป็ นบุคคลสาคัญด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งชาติจีนในรอบ 50 ปี
- พ.ศ. 2547 ได้ รับยกย่องเป็ นบุคคลสาคัญด้ านเศรษฐกิจจีน
- พ.ศ. 2553 ได้ รับยกย่องเป็ น “ต้ นแบบด้ านแรงงานแห่งชาติจีน”
- พ.ศ. 2553 ได้ รับคัดเลือกเป็ นบุคคลสาคัญด้ านเศรษฐกิจของจีนจาก CCTV
ที่มา : http://baike.baidu.com
*****

เฉินเทียนเฉียว (Chen Tian Qiao / 陈天桥)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2516 ปั จจุบนั อายุ 41 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเซ่าซิง มณฑลเจ้ อเจียง
ธุรกิจ : เกมส์ออนไลน์
บริษัท : SNDA Entertainment (上海盛大网络发展有限公司 ：盛大网络)
ดาเนินกิจการบริ การเกมส์ออนไลน์ในจีน ให้ บริ การในอุตสาหกรรมบันเทิง
โดยเฉพาะด้ านธุรกิจเกมส์ออนไลน์ อาทิ 《传奇》、《新英雄门》、
《疯狂坦克》 ปั จจุบน
ั SNDA Entertainment ทารายได้ ต่อปี มากกว่า
5,000 ล้ านหยวน
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาจากคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟูตั ้น นครเซี่ยงไฮ้
- เข้ าทางานครัง้ แรกในกลุม่ บริ ษัท Lujiazui Properties ภายหลังมีความสนใจในด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้ ออกมาก่อตั ้งบริ ษัทร่ วมกับพี่น้อง
- พ.ศ. 2542 ก่อตั ้ง SNDA Entertainment ด้ วยเงินทุนแรกเริ่ มเพียง 500,000 หยวน พนักงานเริ่ มต้ น
เพียง 20 คน SNDA Entertainment ในปั จจุบนั เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา (Nasdaq)
- ดารงตาแหน่งประธานบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัทฯ
ผลงานที่สาคัญ :
- ปั จจุบนั SNDA Entertainment ได้ ขยายกิจการไปยังหลายประเทศ อาทิ เปิ ดตัวบริ ษัทเกมส์ออนไลน์
ในญี่ปนภายใต้
ุ่
ชื่อ BOTHTEC รวมถึงการเข้ าควบรวมกิจการบริษัทผู้พฒ
ั นาเกมส์ออนไลน์ชื่อดังของ
สหรัฐฯ ZONA และบริ ษัทเกมส์ออนไลน์สญ
ั ชาติเกาหลี ACTOZ รวมถึงการเข้ ารวมกิจการผู้ให้ บริ การ
เกมส์ออนไลน์ในจีน
ข้ อมูลเพิ่มเติม : เฉินเทียนเฉียว มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ การมุ่งเป้าหมายการบริ หารธุรกิจไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง คือปั จจัยหลักในการปูทางให้ ธุรกิจประสบความสาเร็ จ มากกว่าการมุ่งเป้าขยาย
ขนาดและความหลากหลายของธุรกิจ เพราะนัน่ คือความเสีย่ ง หากคุณยังไม่มีประสบการณ์
และศักยภาพที่เพียงพอ (当你认准一个方向的时候全力以赴，只有专注的企业才能成功，
多元化的企业可以存活但是很难成功所谓的一上来对整个战术执行的时候多元化或者
摇摆不定，他不是够专注地在某一点上进行突破)

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/16876.htm?fr=aladdin
http://zh.wikipedia.org/wiki/盛大网络
*****

เหลียงเหวิ่นเกิน (Liang Wen Gen /

梁稳根)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 ปั จจุบนั อายุ 58 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเหลียนหยวน มณฑลหูหนาน
ธุรกิจ : เครื่ องจักรทางวิศวกรรม เครื่ องจักรสาหรับการก่อสร้ าง ขุดเจาะถนน
บริษัท : SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
(三一集团有限公司 ：三一集团) ดาเนินกิจการผลิตเครื่ องจักรทาง
วิศวกรรม เครื่องจักรสาหรับการก่อสร้ าง การขุดเจาะถนน
อุปกรณ์ปั๊มคอนกรี ต รถปั๊ มคอนกรี ต รถเครนประเภทต่าง
(ตีนตะขาบ ท่าเรื อ) ปั จจุบนั ส่งออกสินค้ าครอบคลุมกว่า 110 ประเทศทัว่ โลกและมีบริ ษัทในเครื อตั ้ง
กระจายอยู่กว่า 12 บริ ษัท เพื่อดูแลธุรกิจการส่งออกและจัดจาหน่ายในต่างประเทศเป็ นหลัก
เป็ นผู้ผลิตเครื่ องจักรทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สดุ ในจีน และใหญ่เป็ นลาดับที่ 5 ของโลก
ประวัติ :
- ในวัยเด็กครอบครัวยากจนมากที่สดุ ในหมู่บ้าน บรรพบุรุษเป็ นผู้มีฝีมือทางด้ านงานจักรสาน
ตะกร้ าไม้ ไผ่ คุณปู่ จึงใช้ เป็ นอาชีพเลี ้ยงดูพี่น้องตระกูลเหลียงถึง 7 คน ด้ วยความบากลาบากของ
ครอบครัวเป็ นแรงผลักดันสาคัญให้ เขามุ่งมานะขยันเรี ยนจนสอบเข้ ามหาวิทยาลัยได้
- สาเร็ จการศึกษาด้ านวัสดุและอุปกรณ์ทางด้ านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยจงหนาน และเริ่ มทางานใน
โรงงานผลิตเครื่ องจักรของรัฐวิสาหกิจ
- พ.ศ.2532 ได้ เริ่ มก่อตั ้งบริ ษัท SANY HEAVYINDUSTRY CO., LTD. และดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร จนถึงปั จจุบนั
ผลงานที่สาคัญ :
- เหลียงเหวิ่นเกิน ได้ ตอบแทนพระคุณบ้ านเกิดที่หมู่บ้านเหมาถัง ด้ วยการทุ่มเงินกว่า 60 ล้ านหยวน
ในการบูรณะ ซ่อมแซมถนน สะพานและสนับสนุนการสร้ างโรงเรี ยน เพราะเขาระลึกเสมอว่า
“ต้ นกาเนิดของชีวิตและความมัง่ คัง่ ในชีวิตของเขาเริ่ มจากที่นี่”
ข้ อมูลเพิ่มเติม : เหลียงเหวิ่นเกิน มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ การตอบแทนสังคมในอุดมคติของผมคือ
การบริ หารธุรกิจให้ ดีและสร้ างคุณูปการต่อสังคมโดยการสร้ างความมัง่ คัง่ และผลักดันการ
พัฒนาสังคม (回报社会是我的理想最重要的是把企业经营好，为社会创造财富，为推动
社会发展做出贡献)
ที่มา : http://style.sina.com.cn/news/b/2011-10-21/075685813.shtml
http://business.sohu.com/20051225/n241122980.shtml
*****

หนิงเกาหนิง (Ning Gao Ning /

宁高宁)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ปั จจุบนั อายุ 56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองปิ นโจว มณฑลซานตง
ธุรกิจ : แปรรูปอาหาร
บริษัท : China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation
(中粮集团有限公司 ：中粮 / COFCO) ดาเนินกิจการผลิตและแปรรูป
อาหาร ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจด้ านอาหารที่สาคัญและใหญ่ที่สดุ ในจีน
ประวัติ :
- เกิดในครอบครัวที่บดิ ามารดาเป็ นแพทย์ทั ้งคู่ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยซานตง และระดับปริ ญญาโท ด้ านบริ หารธุรกิจ ที่ University of Pittsburgh สหรัฐฯ
- ทางานในกลุม่ บริ ษัท HuaRun (China Resources) ในตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่
ก่อนย้ ายมารับตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร COFCO
- เป็ นหนึ่งในผู้ผลักดันให้ COFCO ดาเนินนโยบายการผลิตวัตถุดิบตั ้งแต่การปลูก
การดูแลผลผลิตเอง ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย
แก่ผ้ บู ริ โภค ดังนั ้น การควบคุมมาตรฐานให้ เป็ นไปตามหลักกฎหมายและมาตรฐานอาหาร
โลกจึงเป็ นสิง่ สาคัญ
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2555 ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 25 นักธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ของจีนในศตวรรษที่ 20
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
- พ.ศ.2555 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นนักธุรกิจชั ้นนาที่มีอิทธิพลสูงสุดของจีน อันดับที่ 26 (จาก 50 อันดับ)
จากนิตยสาร Fortune
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หนิงเกาหนิง มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ การสร้ างกิจการที่ดี สิง่ ที่สาคัญที่สดุ คือการเริ่ ม
จากความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ (Building an innovative enterprise should be
the first and foremost responsibility of an entrepreneurs)
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Ning_Gaoning
http://baike.baidu.com/view/273378.htm?fr=aladdin,
http://info.food.hc360.com/2006/05/15073680139.shtml
*****

จางเหวยกง (Zhang Wei Gong / 张维功)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2506 ปั จจุบนั อายุ 51 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเหวยฝาง มณฑลซานตง
ธุรกิจ : ธุรกิจประกันภัยครบวงจร
บริษัท : Sunshine Insurance Group (阳光保险集团股份有限公司 ：阳光保险)
ดาเนินกิจการด้ านประกันภัย โดยให้ บริ การครอบคลุม 8 ประเภท ได้ แก่ การ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันทางทะเล การประกัน
อุบตั ิเหตุและสูญเสียอวัยวะ การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทรัพย์สนิ
ประกันอัคคีภยั การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้ าง และการประกันภัยทางวิศวกรรม
ปั จจุบนั เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ โดยมีกลุม่ บริ ษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั ้งสิ ้น 5 บริ ษัท ได้ แก่ Sinopec,
China Southern Airline, China LCO, Sinotrans Group และ Guangdong Electric Power
Development สานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ ตั ้งอยู่ที่กรุงปั กกิ่ง โดยเป็ น 1 ใน 7 ของธุรกิจประภัยที่ใหญ่
ที่สดุ ในจีน
ประวัติ :
- จางเหวยกง เคยรับราชการในตาแหน่ง ผู้อานายการ กองดูแลทรัพย์สนิ และการประกันภัยเชิงพาณิช
นครหนานจิง ต่อมาได้ ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมดูแลทรัพย์สนิ และการประกันภัยเชิงพาณิชย์
มณฑลกวางตุ้ง
- พ.ศ. 2551 ก่อตั ้งบริ ษัทฯ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร จนถึงปั จจุบนั
ผลงานสาคัญ:
- พ.ศ. 2549 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 10 ของนักธุรกิจที่ประชาชนให้ การยกย่องมากที่สดุ ในจีน
- พ.ศ. 2550 ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 10 ของผู้ที่มีอิทธิพลในเอเชีย
- พ.ศ. 2555 ได้ รับรางวัลบุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
ข้ อมูลเพิ่มเติม : จางเหวยกง มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ อาชีพและธุรกิจไม่มีอะไรแตกต่างกัน เพียงแต่ต้อง
อาศัยความพยายาม จึงจะได้ รับผลลัพธ์ที่เหมือนกัน (仕途与商海其实没有什么不同，只要
付出了努力，取得的结果应该是相同的)
ที่มา : http://finance.people.com.cn/GB/43429/158944/158946/159200/161372/161378/10022112.html
http://finance.china.com.cn/money/insurance/bxgsxw/20121109/1125096.shtml
http://baike.baidu.com/view/3029433.htm?fr=aladdin
*****

จางหย่ าหลิน (Zhang Ya Lin / 张雅林)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปั จจุบนั อายุ 55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองฉุนฮว่า มณฑลส่านซี
ธุรกิจ : อุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงดันสูง
บริษัท : China XD Electric Group (中国西电电气股份有限公司董事长 ：
西电电气) ดาเนินกิจการพัฒนา ออกแบบ และวิจย
ั อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงดันสูง ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของบริ ษัท ได้ แก่
อุปกรณ์การควบคุมแรงดันไฟฟ้ า อุปกรณ์เปิ ดปิ ดไฟฟ้ าแรงดันสูง
ฉนวนกันความร้ อน หม้ อแปลงไฟฟ้ า เครื่ องปฏิกรณ์ เป็ นต้ น ปั จจุบนั
บริ ษัทฯ มีฐานการผลิตหลักที่นครซีอาน ด้ วยเงินทุนจดทะเบียนกว่า 1,798.26 ล้ านหยวน พนักงานกว่า
22,000 คน เจ้ าหน้ าที่และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคนิคกว่า 600 คน มีโรงงานตั ้งกระจายอยู่ทั ้งสิ ้น 70 แห่ง
โดยเป็ นโรงงานและฐานการผลิตขนาดใหญ่ระดับประเทศถึง 18 แห่ง พร้ อมสถาบันวิจยั 1 แห่ง ส่งผลให้
บริ ษัทฯ ในปั จจุบนั เป็ นผู้นาทางด้ านการผลิตอุปกรณ์สง่ กระแสไฟฟ้ าที่สาคัญของจีน
ประวัต:ิ
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยการคมนาคมซีอาน (Xi’an
Jiaotong University) และระดับปริ ญญาโท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
แรงดันสูง มหาวิทยาลัยชิงหัว
- พ.ศ. 2531 เข้ าทางาน ในตาแหน่งนักออกแบบ ฝ่ ายออกแบบโรงงานของ Xi’an Electrical Machinery
Manufacturing Company (ชื่อในขณะนั ้น) ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ น China XD Electric Group
- พ.ศ. 2546 ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร บริ ษัทฯ
- พ.ศ. 2551 ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัทฯ
ผลงานที่สาคัญ :
- ภายใต้ การดูแลของจางหย่าหลิน ทาให้ บริ ษัทกลายเป็ นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ได้ รับรางวัลด้ านการ
บริ หารจัดการที่เป็ นระบบและมีผลงานวิจยั ทางด้ านวิศวกรรมที่มากที่สดุ แห่งหนึง่ ในจีน
- จางหย่าหลิน ได้ ผลักดันให้ บริ ษัทฯ ทาการตลาดในต่างประเทศ ปั จจุบนั ได้ สง่ ออกสินค้ าไปยัง
50 ประเทศทัว่ โลก อาทิ เยอรมนี สหรัฐฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น
ภายใต้ ชื่อแบรนด์ “XD”
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมของจางหย่าหลิน คือ การเตรี ยมพร้ อมอย่างดีและการวางแผนอย่างรอบคอบ เป็ น
กุญแจไปสูค่ วามสาเร็ จของการบริ หารจัดการ (精心筹划和周密部署是管理提升活动取得
成功的关键)
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/1516338/12979100.htm?fr=aladdin
*****

เฉินอีตาน (Chen Yi Dan / 陈一丹)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2514 ปั จจุบนั อายุ 43 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเฉาหยาง มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : ด้ านไอที / IT
บริษัท : Tencent (腾讯控股有限公司 ：腾讯)
ดาเนินกิจการด้ านระบบสือ่ สารผ่านอินเตอร์ เน็ต โดยสาขาใหญ่
ตั ้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ ้น มณฑลกวางตุ้ง เป็ นผู้ให้ บริ การทางอินเตอร์ เน็ต
ครบวงจรรายแรกและรายใหญ่ในจีน อีกทั ้งมีผ้ ใู ช้ บริการมากที่สดุ ใน
ประเทศ ปั จจุบนั บริ การ QQ ของ Tencent มียอดผู้สมัครเพื่อใช้ บริ การถึง
710 ล้ านคน
ประวัติ :
- พ.ศ. 2536 สาเร็ จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเซินเจิ ้น
- หลังสาเร็ จการศึกษา ได้ เข้ าทางานในสานักงานตรวจสอบและกักกันโรคเซินเจิ ้นเป็ นเวลา 7 ปี พร้ อม
กับศึกษาปริ ญญาโทสาขากฏหมายเศรษฐกิจ ณ มหาวิทยาลัยกฏหมายหนานจิง
- พ.ศ. 2541 เป็ นหนึ่งในผู้ริเริ่ มบริ ษัท Tencent ณ เมืองเซินเจิ ้น ดารงตาแหน่งประธานฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษัท รับผิดชอบดูแลในด้ าน นโยบาย กฏหมาย การบริ หาร ทรัพยากรมนุษย์ และกิจการการกุศล
ต่าง ๆ ของบริ ษัท
- พ.ศ. 2546 เฉินอีตานในวัย 42 ปี ได้ ประกาศออกจากตาแหน่งประธานฝ่ ายบริ หาร บริ ษัทฯ
และดารงตาแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของบริ ษัทฯ
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2556 บริ ษัท Tencent ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นแบรนด์ที่มีคณ
ุ ค่ามากที่สดุ ในโลก อันดับที่ 21
ในขณะที่ Facebook อยู่ในอันดับที่ 31
- พ.ศ. 2556 เฉินอีตาน ได้ รับรางวัลบุคคลเพื่อมูลนิธิและการกุศล
ข้ อมูลเพิ่มเติม : เฉินอีตาน มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ Tencent , QQ เป็ นแบรนด์ที่แข็งแกร่ งของท้ องถิ่น
เกิดในจีน เติบโตในจีน พวกเราจึงมีภาระหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของจีน (腾讯、QQ 是一个本土性很强的品牌，源自中国，成长于中国。我们在
这方面有责任肩负起传承中华文化的责任。)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/715509.htm?fr=aladdin
*****

จูจุน (Zhu jun / 朱骏)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2509 ปั จจุบนั อายุ 48 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครเซี่ยงไฮ้
ธุรกิจ : เกมส์ออนไลน์
บริษัท : The9 Computer Technology Consulting (Shanghai)Co.,Ltd
(第九城市计算机技术咨询（上海）有限公司 ：第九城市)
ดาเนินกิจการด้ านเกมส์ออนไลน์ เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทที่ให้ บริ การ
ด้ านเกมส์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สดุ ในจีน โดยมีเว็บไซต์ชื่อ www.the9.com
มียอดผู้สมัครเพื่อใช้ บริ การถึง 14 ล้ านคน
ประวัติ :
- จูจนุ ถือสัญชาติ สิงคโปร์ สาเร็ จการศึกษาสาขาเครื่ องจักรกล จากมหาวิทยาลัยการคมนาคมเซี่ยงไฮ้
- พ.ศ. 2536 เดินทางไปทางานควบคู่กับการเรี ยนภาษาที่สหรัฐฯ
- พ.ศ. 2542 ลาออกจากงาน และกลับมาตั ้งบริ ษัท Game Now ณ นครเซี่ยงไฮ้ ก่อนจะเปลีย่ นชื่อเป็ น
บริ ษัท The9 Computer Technology Consulting (Shanghai) และได้ นาบริ ษัทเข้ าสูธ่ ุรกิจเกมส์
ออนไลน์ในเวลาต่อมา โดยดารงตาแหน่งเป็ น ประธานกรรมการบริ หาร พร้ อมควบตาแหน่ง CEO
จนถึงปั จจุบนั
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2547 บริ ษัทได้ ผลิตเกมส์ออนไลน์（快乐西游）ซึง่ เป็ นเกมส์ออนไลน์ 2D เกมส์แรกของจีน
ที่เป็ นการนาวรรณกรรมจีนอย่าง Journey to the West ผสมผสานกับตานานโบราณและความ
ทันสมัยในปั จจุบนั และได้ รับรางวัลระดับโลกจากบริ ษัทเกมส์ระดับโลก Blizzard Entertainment
- พ.ศ. 2546 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น เศรษฐี ของวงการธุรกิจเกมส์ออนไลน์ อันดับที่ 66
- พ.ศ. 2547 The9 Computer Technology Consulting ได้ เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
（NASDAQ : NCTY) โดยสามารถระดมทุนได้ มากกว่า 100 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
- พ.ศ. 2548 ซื ้อเกมส์ World of Warcraft เกมส์ดงั ระดับโลกจาก บริ ษัท Blizzard Entertainment
จานวน 3 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ โดยเป็ นเป็ นผู้ถือลิขสิทธิ์หนึง่ เดียวในจีน
ข้ อมูลเพิ่มเติม : จูจนุ มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ คนทุกคนล้ วนฉลาด และมีความสามารถเหมือนกัน
ผมไม่ใช่อจั ฉริ ยะและก็ไม่ได้ พยายามมากกว่าคนอืน่ สักเท่าไหร่ ผมมีแค่สองคา คือ “ความพร้ อม”
ความพร้ อมอย่างไม่เห็นแก่ตวั และความพร้ อมอย่างไม่จากัด (每个人都一样聪明，每个人都
一样有能力。我不是天才，也不比别人刻苦多少。我就是两个字“准备”，无私的准备，
不吝惜的准备。)

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/91778.htm , http://baike.baidu.com/view/57214.htm
*****

หวางจือ้ ตง ( Wang Zhi Dong / 王志东)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2510 ปั จจุบนั อายุ 47 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : ไอที อินเตอร์ เน็ต / IT, Internet
บริษัท : Dianji (北京点击科技有限公司 ：点击科技)
ดาเนินกิจการด้ านไอที ผลิตและพัฒนาซอต์ฟแวร์ โปรแกรม เว็บไซต์ ฯลฯ
โดยสาขาใหญ่ ตั ้งอยู่ ณ กรุงปั กกิ่ง
ประวัติ :
- เติบโตขึ ้นในชนบททางภาคใต้ ของจีน ก่อนจะสอบเข้ ามหาวิทยาลัยปั กกิ่ ง
ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยุ
- พ.ศ. 2533 ได้ เข้ าทางานกับ Peking University Founder Group Corp และได้ คิดค้ น Window 3.0
ซึง่ เป็ นระบบซอพแวร์ ภาษาจีนแรกของจีน
- พ.ศ. 2535 หวางจื ้อตง ได้ ร่วมกับเพื่อนนักเรี ยน ก่อตั ้งสถาบันวิจยั เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซินเทียนตี ้
ขึ ้น โดยดารงตาแหน่งรองผู้จดั การควบกับตาแหน่งวิศวกร
- พ.ศ. 2541 เริ่ มก่อตั ้งบริ ษัท Sina โดยดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารและ CEO
- นาบริ ษัท Sina เข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ NASDAQ
- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 หวางจื ้อตง ประกาศลาออกจากบริษัท Sina และได้ ก่อตั ้งบริ ษัท Dianji
ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง CEO และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท Dianji
ผลงานสาคัญ :
- หวางจื ้อตงได้ รับฉายาว่าเป็ น ราชาแห่งวงการไอทีจีน ทาให้ วงการซอต์ฟแวร์ ของจีนก้ าวทันระดับโลก
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หวางจื ้อตง มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ มี IBM แล้ วก็ยงั มี Apple มี Intel แล้ วก็ยงั มี
windows มี windows แล้ วก็ยงั มี Yahoo สุดท้ ายก็ยงั มี Google ฉะนั ้นโอกาสมีอยู่เสมอ
ไม่เคยขาด (有了 IBM 还会出现苹果，有了英特尔还会出现微软， 有了微软还有雅虎，
最后还出了个 Google，机会永远有，源源不断。)
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/246171/8001177.htm
http://baike.baidu.com/view/2410.htm?fr=aladdin
*****

หวางเหวินหยิน (Liu Wen Yin / 王文银)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2511 ปั จจุบนั อายุ 46 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : อาเภอเชี่ยนซาน มณฑลอันฮุย
ธุรกิจ : อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุม่ เหล็ก (Non Ferrous Metal)
(หมายถึง โลหะที่มีธาตุอื่น ที่ไม่ใช่เหล็กเป็ นโลหะพื ้นฐาน (base metal)
อาทิ ทองแดง นิกเกิล สังกะสี ตะกัว่ ดีบกุ เป็ นต้ น)
บริษัท : Amer international group (正威国际集团)
ดาเนินกิจการธุรกิจเกี่ยวกับโลหะนอกกลุม่ เหล็ก*(Non Ferrous Metal)
ปั จจุบนั มีพนักงานกว่า 15,000 คน มีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ ้น
มณฑลกวางตุ้ง โดยมีการให้ บริ การในหลายพื ้นที่ไม่ว่าจะเป็ นในประเทศ
หรือต่างประเทศ
ประวัติ :
- พ.ศ. 2532 สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหนานจิง และย้ ายไปรับราชการที่เซี่ยงไฮ้
- พ.ศ. 2536 ลาออกจากราชการ เพือ่ ออกไปแสวงหาโอกาสที่เซินเจิ ้น โดยมีเงินติดตัวเพียง 400 หยวน
เขาได้ เข้ าทางานในตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ห้องพัสดุและได้ เลือ่ นตาแหน่งขึ ้นอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลา
เพียงหนึง่ ปี
- พ.ศ. 2540 หวางเหวินหยิน ในวัย 34 ปี ได้ ลงทุนก่อตั ้งบริ ษัท Amer international group ขึ ้นมา
โดยดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร จนถึงปั จจุบนั และยังดารงตาแหน่งอีกหลายตาแหน่ง
อาทิ รองประธานสมาคมผู้ประกอบการจีน รองประธานสมาคมธุรกิจมณฑลอันฮุย
สภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลอันฮุย ประธานสมาคมธุรกิจหอการค้ ามณฑลอันฮุย ฯลฯ
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 500 กิจการที่มีศกั ยภาพทัว่ โลก อันดับที่ 387
500 กิจการที่มีศกั ยภาพของจีน อันดับที่ 81 และ 500 กิจการดีเด่นด้ านการผลิตของจีน อันดับที่ 30
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ของจีน อันดับที่ 19
จากนิตยสาร Forbes
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หวางเหวินหยิน มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ มีเพียงคนที่บ้าขนาดคิดว่าตนเองจะสามารถ
เปลีย่ นแปลงโลกได้ เท่านั ้นแหละ ที่จะสามารถเปลีย่ นแปลงโลกได้ (只有疯狂到认为自己有能
力改变世界的人，才能真正改变世界)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/3368487.htm?fr=aladdin
http://xhs.anhuinews.com/system/2009/08/27/002325628.shtml
*****

หนิวเกินเซิง (Niu Gen Sheng / 牛根生)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ปั จจุบนั อายุ 56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองฮูฮอต เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน
ธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม
บริษัท : Mengniu (内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 ：蒙牛)
ดาเนินกิจการ ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม อาทิ นม
โยเกิร์ต ไอศครี ม เป็ นต้ น เป็ นบริ ษัทนมชั ้นนา และธุรกิจนมขนาดใหญ่
อันดับสองของจีน โดยในปี พ.ศ. 2548 มีปริ มาณการผลิตนมและไอศครี ม
20,000 ล้ านหยวนต่อปี ครองอันดับหนึง่ ของประเทศ และเพิ่มสูงขึ ้นเป็ น 24,000 ล้ านหยวน
ในปี พ.ศ. 2551
ประวัติ :
- หนิวเกินเซิงในวัยเด็กค่อนข้ างลาบาก ด้ วยความยากจนทาให้ เขาถูกพ่อแท้ ๆ ขายในราคา 50 หยวน
- พ.ศ. 2521 เริ่ มทางานเป็ นคนงานเลี ้ยงวัวในโรงงานแห่งหนึ่ง
- พ.ศ. 2526 ได้ เข้ าทางานในตาแหน่งผู้จดั การโรงงานกับบริ ษัทนม YILI IN DUSTRIAL GROUP โดย
เขาเป็ นหนึ่งในผู้ก่อตั ้งบริ ษัทนม YILI และก้ าวขึ ้นเป็ นรองประธาน ในปี พ.ศ. 2535
- พ.ศ. 2542 หนิวเกินเซิงได้ ลาออกจากบริ ษัทนม YILI และก่อตั ้งบริ ษัทนม Mengniu ขึ ้น โดยดารง
ตาแหน่ง CEO และประธานกรรมการบริ หาร เขาใช้ เวลาเพียง 8 ปี ทาให้ Mengniu กลายเป็ นบริ ษัท
นมแนวหน้ าของจีน
- พ.ศ. 2552 หนิวเกินเซิง ได้ สละตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารบริ ษัท Mengniu โดยยังคงรักษา
ตาแหน่ง CEO และนักวางแผนของ Mengniu
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2545 ได้ รับรางวัล 1 ใน 10 บุคคลผู้ริเริ่ มกิจการ รางวัลบุคคลผู้มีคณ
ุ ค่าในการขึ ้นปก
และรางวัลผู้ประกอบการแนวหน้ า
- พ.ศ. 2546 ได้ รับรางวัล “บุคคลแห่งปี ด้านเศรษฐกิจ” จากสถานีโทรทัศน์ CCTV
- พ.ศ. 2547 ได้ รับรางวัล นักวางแผนระดับสูงสุดของประเทศจีน
- พ.ศ. 2548 หนิวเกินเซิง เป็ นคนแรกของจีน และเป็ นคนแรกของโลก ทีไ่ ด้ บริ จาคหุ้นทั ้งหมดของตน
ให้ เป็ นกองทุนของบริ ษัท Mengniu (ครอบครัวและผู้สบื ทอดของหนิวเกินเซิง ไม่มีอานาจในหุ้นเหล่านี ้)
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หวางเหวินหยิน มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ชัยชนะเล็ก ๆ อาศัยปั ญญา ชัยชนะทีอ่ นั ยิ่งใหญ่
อาศัยคุณธรรม (小胜凭智 大胜靠德)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/27266.htm
http://baike.baidu.com/view/7074873.htm

*****

หลิวหย่ งซิง (Liu Yong Xing / 刘永行)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2491 ปั จจุบนั อายุ 66 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : อาเภอซินจิน มณฑลเสฉวน
ธุรกิจ : อาหารสัตว์ เคมีชีวภาพ
บริษัท : East Hope (东方希望)
ดาเนินกิจการด้ านการผลิต จัดจาหน่าย และวิจยั ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
อาหารสัตว์ เคมีชีวภาพ เป็ นต้ น ปั จจุบนั มีพนักงานทั ้งสิ ้นจานวน
10,487 คน รายได้ ต่อปี มากกว่า 32,000 ล้ านหยวน มีกิจการในเครื อ
มากมาย อาทิ อาหารสัตว์ เคมีชีวภาพ การเงิน ร้ านอาหาร อสังหาริ มทรัพย์ ฯลฯ
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซีฮวา และเข้ าทางานในสานักงานการศึกษาในเวลาต่อมา
- พ.ศ. 2525 หลิวหย่งซิงและพี่น้องอีกสามคนได้ พร้ อมใจกันลาออกจากงานราชการที่ทาอยู่ เพีอ่ มาร่ วม
กันก่อตั ้งสถาบันวิจยั อาหารสัตว์ และก่อตั ้งบริ ษัท Hope ขึ ้น ที่มณฑลเสฉวน โดยเขาดารงตาแหน่ง
เป็ น CEO ต่อมาพวกเขาสีพ่ ี่น้องได้ แบ่งแยกกรรมสิทธิ์กนั อย่างชัดเจน โดยหลิวหย่งซิงดูแลเครื อบริ ษัท
East Hope ในขณะที่พี่น้องอีกสามคนแบ่งกันดูแลอีกสามเครื อ ได้ แก่ Hope Grope, Huaxi Hope
Group และ New Hope Grope
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2544 หลิวหย่งซิงและพี่น้องได้ รับการจัดอันดับเป็ น นักธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จในจีน
แผ่นดินใหญ่ อันดับที่ 1 จากนิตยาสาร Forbes
- พ.ศ. 2546 ได้ รับรางวัล บุคคลสาคัญแห่งปี ของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV
- พ.ศ. 2551 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น นักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ของจีน จากนิตยาสาร Forbes
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น นักธุรกิจที่มีทรัพย์สนิ มากที่สดุ ของจีน อันดับที่ 10
จากนิตยสาร Forbes
ข้ อมูลเพิ่มเติม : หลิวหย่งซิง มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ในขณะที่ยงั ไม่มีความพร้ อม ผู้ประกอบการควรจะ
เก็บแรงกระตุ้นฝั งไว้ ในใจแล้ วสะสมพลัง และรอโอกาส เพราะอนาคตไม่แน่นอน มันมักจะมี
โอกาสใหม่ ๆ เข้ ามาเสมอ (在创业准备还不充分的时候，可以先把创业冲动埋在心中，
积累能量，等待机会。因为未来的不确定性，能不断给你提供新的机会。)
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/184767/6549028.htm?fr=aladdin
http://baike.baidu.com/view/1198423.htm?fr=aladdin

*****

เฝิ งจุน (Feng Jun /

冯军)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2512 ปั จจุบนั อายุ 45 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : นครซีอาน มณฑลส่านซี
ธุรกิจ : ผลิตภัฑณ์ไอที / IT
บริษัท : AIGO (北京华旗资讯科技发展有限公司 ：华旗资讯)
ดาเนินกิจการผลิต จัดจาหน่าย และวิจยั ผลิตภัณฑ์ไอที อาทิ เครื่ องเล่น MP3,
USB, Tablet PC เป็ นต้ น รายได้ ของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น 60% ทุกปี ติดต่อกันมา 10
ปี แล้ ว นอกจากนี ้ ยังเป็ นบริ ษัทต้ นแบบด้ านผลิตภัณฑ์ไอทีบริ ษัทแรกของจีนที่
สามารถทาตลาดไปไกลถึงต่างประเทศ อาทิ ตลาดในอเมริ กาเหนือ ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นต้ น
ประวัติ :
- สาเร็ จการศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยชิงฮวา
- พ.ศ. 2535 หลังจากสาเร็ จการศึกษา เขามองเห็นความสาเร็ จทางด้ านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จึงได้
เริ่ มต้ นทาธุรกิจเล็ก ๆ ใน Zhongguancun Science Park
- พ.ศ. 2536 ก่อตั ้งบริ ษัท AIGO
- ปั จจุบนั เฝิ งจุนนอกจากจะดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท AIGO แล้ ว เขายังเป็ นอาจารย์
บรรยายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายแห่งอีกด้ วย
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2545 ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 10 นักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของจีน
- พ.ศ. 2549 ได้ รับรางวัลบุคคลด้ านนวัตกรรมแห่งปี จากสถานีโทรทัศน์ CCTV
- พ.ศ. 2551 ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นนักเทคโนโลยีระดับสูงคนแรกของประเทศให้ ถือคบเพลิงในกีฬา
โอลิมปิ ก ณ กรุงปั กกิ่ง
- พ.ศ. 2552 ได้ รับรางวัลบุคคลผลงานดีเด่นด้ านนวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และรางวัลผู้นา
แบรนด์ที่มีอิทธิพลและส่งเสริ มภาพลักษณ์ประเทศจีนประจาปี
ข้ อมูลเพิ่มเติม : เฝิ งจุน มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ด้ านหนึง่ ต้ องมีความเชื่อมัน่ อีกด้ านหนึง่ ต้ องมีความตั ้งใจ
อีกทั ้งต้ องมีการวิจยั และพัฒนาที่ดี เพราะว่าสุดท้ ายแล้ วคนที่ช่วยเราไม่ใช่คนอื่น แต่เป็ นการวิจยั
และพัฒนา (一方面既要有信心，一方面要脚踏实地，把研发做好，因为最后能救我们的，
绝对不是别人的，是研发)
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/251940/7150362.htm?fr=aladdin

*****

หลิวฉวนจื่อ (Liu Chuan Zhi /

柳传志)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2487 ปั จจุบนั อายุ 70 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองเจิ ้นเจียง มณฑลเจียงซู
ธุรกิจ : อุตสาหกรรมซอฟเเวร์ และคอมพิวเตอร์
บริษัท : Legend Holdings Corporation (Lenovo)
(联想控股股份有限公司 ：联想) เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ รายใหญ่
ของโลก
ประวัติ :
- หลังจากสาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ซีอาน ได้ เข้ ารับตาเเหน่งเป็ นคณะกรรมาธิการด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ สังกัดฝ่ ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหม
ประเทศจีน และทางานด้ านการวิจยั ที่สถาบันคอมพิวเตอร์
- พ.ศ. 2527 หลิวฉวนจื่อร่ วมมือกับกลุม่ วิศวกรอีก 10 คนในกรุงปั กกิ่ง ก่อตั ้งบริ ษัท Lenovo (ซึง่ เดิมมี
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Legend” และชื่อภาษาจีนว่า “联想” (Lianxiang) ด้ วยเงินทุน 200,000 หยวน
- พ.ศ. 2533 ประสบความสาเร็ จครัง้ แรกจากการลงทุนพัฒนาแผงวงจรที่ช่วยให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของ
ไอบีเอ็มสามารถประมวลผลตัวอักษรจีนได้ จากนั ้นจึงเริ่ มผลิตและจาหน่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้ ชื่อ
แบรนด์ “Legend”
- พ.ศ. 2531 ได้ เปิ ดบริ ษัท Lenovo ในฮ่องกงหลังได้ รับการอนุญาตจากรัฐบาล เป็ นผลให้ ในปี
พ.ศ. 2537 Lenovo ได้ เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึง่ ทาให้ บริ ษัทสามารถ
ระดมเงินทุนจากการขายหุ้นได้ ถงึ 30 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
- พ.ศ. 2540 บริ ษัทคอมพิวเตอร์ ยกั ษ์ ใหญ่ Lenovo ปั กกิ่งได้ ควบรวมกิจการกับ Lenovo ฮ่องกง
หลิวฉวนจื ้อจึงได้ ดารงตาเเหน่งเป็ นประธานบริ ษัท Lenovo
- พ.ศ. 2548 หลิวฉวนจื่อตัดสินใจทุ่มเงินซื ้อ IBM ซึง่ เป็ นธุรกิจคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลรายใหญ่ของโลก
ด้ วยมูลค่า 1.25 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ การซื ้อกิจการในครัง้ นี ้ทาให้ Lenovo กลายเป็ นผู้ผลิต
คอมพิวเตอร์ รายใหญ่ของโลก
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คาพูดและคติที่น่าสนใจของหลิวฉวนจื่อ คือ เราเพิ่งได้ เรี ยนรู้การลองผิดลองถูก ซึง่ เป็ นที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง แต่ก็อนั ตรายอย่างยิ่งเช่นกัน (We just learned by trial-and-error, which
was very interesting - but also very dangerous)
ที่มา : http://baike.so.com/doc/2809071.html
*****

เหอเสียงเจีย้ น (He Xiang Jian /

何享健)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2485 ปั จจุบนั อายุ 72 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายในครัวเรื อน
บริษัท : Midea Group (美的集团)
ดาเนินกิจการผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายในครัวเรื อน
แบรนด์ Media โดยสานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ ณ มณฑลกวางตุ้ง
ประวัติ :
- พ.ศ. 2511 เหอเสียงเจี ้ยน ได้ นาชาวบ้ านท้ องถิ่นในหมู่บ้านเป่ ยเจียว
จานวน 23 คน ก่อตั ้งโรงงานทาพลาสติก ภายใต้ ชื่อ กลุม่ ผลิตพลาสติกเป่ ยเจียปั น (Bei Jie ban
plastic production group)” โดยผลิตขวดยาและฝาขวดพลาสติก ต่อมาได้ ลติ อุปกรณ์เครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ า
- พ.ศ. 2523 เริ่ มผลิตพัดลมและเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในครัวเรื อนส่งขายในตลาด
- พ.ศ. 2536 หลังจากได้ ปรับโครงสร้ างบริ ษัท Midea Group เหอเสียงเจี ้ยนได้ นาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ ้น
- พ.ศ. 2543 เหอเสียงเจี ้ยนดารงตาแหน่งประธานและผู้จดั การทัว่ ไป หลังจากนั ้นไม่นานได้ ขึ ้นดารง
ตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท Midea Group จากนั ้นภายในปี พ.ศ. 2555 ก็ได้ ลาออกจากการ
เป็ นประธานกรรมการบริ ษัทฯ
ผลงานสาคัญ :
- พ.ศ. 2548 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นบริ ษัทการกุศลในจีนแผ่นดินใหญ่ อันดับที่ 30 จากนิตยสาร Hurun
- พ.ศ. 2551 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี แห่งปี อันดับที่ 12 และในปี พ.ศ. 2552 อยู่อนั ดับที่ 17
จากนิตยสาร Hurun
- พ.ศ. 2557 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี จีน อันดับที่ 9 ด้ วยทรัพย์สนิ จานวน 5,500 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ผลประโยชน์ของบริ ษัทเหนือสิง่ อื่นใด (公司利益高于一切)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/1291911.htm
*****

ซื่อหยูจู (Shi Yu Zhu /

史玉柱)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2505 ปั จจุบนั อายุ 52 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองป้างปู้ มณฑลอานฮุย
ธุรกิจ : ผลิตเกมส์ และซอต์ฟแวร์
บริษัท : Giant Interactive Group Inc. (巨人网络集团有限公司
ดาเนินธุรกิจเกมส์ออนไลน์ และผลิตซอต์ฟแวร์

：巨人网络)

ประวัติ :
- พ.ศ. 2532 หลังจากสาเร็ จการศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยเจ้ อเจียง ได้ ศกึ ษาต่อปริ ญญาโทภาควิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ที่มหาวิทยาลัยเซินเจิ ้น
- พ.ศ. 2534 หลังจากสาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโท ซือ่ หยูจไู ด้ ผลิตซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ เดสท็อป M6401
ฉบับภาษาจีนขึ ้น จากนั ้นได้ ก่อตั ้งบริ ษัท Giant Interactive Group ด้ วยทุนจดทะเบียน 119
ล้ านหยวน และดารงตาแหน่ง CEO ของบริ ษัทฯ
- พ.ศ. 2556 ได้ ลาออกจากตาแหน่ง CEO ของบริ ษัทฯ
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2537 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 10 นักปฏิรูปจีนแห่งปี
- พ.ศ. 2549 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 10 บุคคลไอทีแห่งปี สาขาผู้นาหน้ าใหม่ในอุตสาหกรรมเกมส์
ของจีน และได้ รับรางวัล “บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ในอุตสาหกรรมเกมส์ของจีน”
- พ.ศ. 2550 ได้ รับรางวัล “ผู้นาทางธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สดุ แห่งปี ”
- พ.ศ. 2553 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี อันดับที่ 616 ของโลก ด้ วยทรัพย์สนิ มูลค่าสุทธิ 1.6
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากนิตยสาร Forbes
- ซื่อหยูจไู ด้ เขียนหนังสือที่มีชื่อเสียง อาทิ เส้ นทางแห่งความสาเร็ จขององค์กร 《成功企业之道》
กฎหมายการตลาดฮาวาร์ ดและกรณีศกึ ษา 《哈佛营销法则与实例》 แนวคิดการบริ หารจัดการ
《管理思想探源》

ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจของซื่อหยูจู คือ กว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ของปั ญหาในวันนี ้คุณคิดอย่างไรก็
คิดไม่ถงึ เพราะคุณไม่ร้ ูหรอกว่ามันคือปั ญหา (百分之九十以上的困难你今天想都没想到，
因为你根本不知道它是困难)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/16308.htm
*****

ลีไคฟู่ (Lee Kai Fu / 李开复)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2504 ปั จจุบนั อายุ 53 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองซินเป่ ย ไต้ หวัน
ธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท : Innovation Works (创新工场)
ประวัติ :
- เป็ นบุตรของนายลี เที่ยนมิน อดีตผู้แทนราษฎรและนักประวัติศาสตร์ จาก
มณฑลเสฉวนประเทศจีน ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้ อพยพตามครอบครัว
ไปยังสหรัฐฯ เข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยนมัธยมในโอกริ ดจ์ รัฐเทนเนสซี
- พ.ศ. 2526 สาเร็ จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึง่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย และในปี พ.ศ. 2531 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จาก
มหาวิทยาลัยคาร์ เนกีเมลลอนที่พิตส์เบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย
- พ.ศ. 2533 เข้ าร่ วมงานกับบริ ษัท Apple เป็ นนักวิจยั หลักในแผนก R & D สาหรับ Mac คอมพิวเตอร์
- พ.ศ. 2539 ย้ ายไปอยู่ที่บริ ษัทซิลคิ อนกราฟฟิ ก โดยดารงตาแหน่งรองประธานฝ่ ายผลิตภัณฑ์เว็บไซต์
1 ปี และดารงตาแหน่งประธานของแผนกซอฟต์แวร์ มลั ติมีเดียของคอสโมซอฟแวร์ เป็ นเวลา 1 ปี
- พ.ศ. 2541 ย้ ายไปยังบริ ษัทไมโครซอฟท์ในกรุงปั กกิ่งเพื่อจัดตั ้งศูนย์วิจยั ไมโครซอฟท์ในประเทศจีน
(MSR) โดยศูนย์วิจยั ไมโครซอฟท์ในจีนได้ รับการยกย่องว่าเป็ นที่สดุ ของห้ อ งปฏิบตั ิการวิจยั
คอมพิวเตอร์ ที่ดีที่สดุ ของโลก
- พ.ศ. 2543 เดินทางกลับไปยังสหรัฐฯ เพื่อดารงตาแหน่งเป็ นรองประธานแผนกบริ การแบบอินเตอร์ แอ็ค
ทีฟของไมโครซอฟท์
- พ.ศ. 2548 ได้ ลาออกบริ ษัทไมโครซอฟท์ แล้ วย้ ายเข้ ามาทางานที่บริ ษัท Google ด้ วยอัตราจ้ าง
มากกว่า 10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพือ่ จัดตั ้งบริ ษัท Google ในจีน
- พ.ศ. 2552 จัดตั ้งบริ ษัท Innovation Works ด้ วยเงินทุนจานวน 115 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ผลงานที่สาคัญ :
- ก่อตั ้ง Microsoft Research (MSR) ในประเทศจีน และก่อตั ้ง Google China
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นบุคคลสาคัญแห่งปี จากนิตยสารไทม์
- สร้ างเว็บไซต์สว่ นตัว “我学网” เพื่ออุทิศตนช่วยนักศึกษาในจีนให้ ประสบความสาเร็ จในการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ
ข้ อมูลเพิ่มเติม : ลีไคฟู่ มีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ ความสาเร็ จคือ การเป็ นตัวของตัวเองให้ ดีที่สดุ (成功就是
成为最好的你自己)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/14638.htm?fr=aladdin
*****

จูเจียงหง (Zhu Jiang Hong /

朱江洪)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 ปั จจุบนั อายุ 69 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองซินฮุย มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : เครื่ องปรับอากาศ
บริษัท : GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI (珠海格力电器股份
有限公司 ：格力) ดาเนินกิจการผลิต พัฒนาและจัดจาหน่าย
เครื่ องปรับอากาศ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เครื่องปรับอากาศแบรนด์ GREE
เป็ นหนึ่งในแบรนด์ดงั ติดอันดับโลกมาตั ้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปั จจุบนั เครื่ องปรั บอากาศ GREE
ได้ มียอดการจาหน่ายสูงเป็ นอันดับต้ น ๆ ของโลกติดต่อกัน 5 ปี
ประวัติ :
- พ.ศ. 2513 สาเร็ จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากวิทยาลัยเทคโนโลยี
หนานหัว ต่อมาได้ เข้ าทางานที่โรงงานผลิตเครื่ องจักรกลในมณฑลกว่างซี จนได้ ตาแหน่งเป็ น
ผู้อานวยการโรงงาน
- พ.ศ. 2531 เข้ าทางานกับบริ ษัท SAR Industrial Development Corporation ในตาแหน่งผู้จดั การ
ทัว่ ไป ภายหลังได้ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้อานวยการโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศ Haili
- พ.ศ. 2535 ดารงตาแหน่งผู้จดั การทัว่ ไปของบริ ษัทเครื่ องปรับอากาศ Gree
ผลงานที่สาคัญ :
- พ.ศ. 2539 ได้ รับรางวัล “ผลงานดีเด่นด้ านความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีของบริ ษัทในมณฑลกวางตุ้ง”
และรางวัล "ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่ องจักรดีเด่นของจีนครัง้ ที่ 4”
- พ.ศ. 2540 ได้ รับเหรี ยญรางวัล “แรงงานแห่งชาติ” จากสหภาพแรงงานแห่งชาติของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
- พ.ศ. 2541 ได้ รับเลือกเป็ นผู้แทนสภาประชาชนมลฑลกวางตุ้ง
- พ.ศ. 2542 ได้ รับเลือกเป็ นประธานของสมาคมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าจีน
- พ.ศ. 2543 ได้ รับรางวัล “ต้ นแบบคนงานแห่งชาติ" จากคณะรัฐมนตรี
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจ คือ คนเราไม่มีกระดูกสันหลังก็ไม่สามารถลุกขึ ้นได้ เปรี ยบเหมือน
ธุรกิจที่ไม่มีเทคโนโลยีหลักก็เหมือนไม่มีกระดูกสัน (一个没有脊梁的人永远挺不起腰，一个没
有核心技术的企业永远没有脊梁)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/737475.htm?fr=aladdin
*****

เรินจื่อเฉียง (Ren Zhi Qiang /

任志强)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ปั จจุบนั อายุ 63 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : กรุงปั กกิ่ง
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.
(华远地产股份有限公司 ：华远地产) เป็ นบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์แรก ๆ
ของจีน ซึง่ ก่อตั ้งมา กว่า 20 ปี แล้ ว มีสานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่กรุงปั กกิ่ง
ประวัติ :
บิดาของเริ นจื่อเฉียง คือ เริ นเฉวียนเชิง อดีตรองรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
พ.ศ. 2512 ได้ เป็ นทหารเข้ าร่ วมกองทัพจีน จากนั ้นในปี พ.ศ. 2524 ได้ เข้ าทางานในตาแหน่ง
รองประธานบริ ษัทเป่ ยจิงยี่ต๋า
พ.ศ. 2527 เข้ าทางานในตาแหน่งผู้จดั การฝ่ ายก่อสร้ างบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ HUAYUAN
พ.ศ. 2536 ดารงตาแหน่งประธานบริ ษัท HUAYUAN
ผลงานที่สาคัญ :
พ.ศ. 2553 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สดุ ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของจีน
พ.ศ. 2554 ได้ รับเหรี ยญรางวัล “แรงงานแห่งชาติ”
พ.ศ. 2555 ได้ รับเลือกเป็ นประธานหอการค้ าสมาคมธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์แห่งชาติ
พ.ศ. 2556 ได้ รับเลือกเป็ น “บุคคลตัวอย่างประจาปี พ.ศ. 2556”
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจของเริ นจื่อเฉียง คือ ผมเป็ นนักธุรกิจ ไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึงผลประโยชน์
ที่มาจากคนยากจน (我是商人，不考虑穷人)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/233119.htm?fr=aladdin
*****

จางจื่อตง (Zhang Zhi Dong /

张志东)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2515 ปั จจุบนั อายุ 42 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง
ธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท : Tencent (腾讯控股有限公司 ：腾讯)
ดาเนินกิจการด้ านระบบสือ่ สารผ่านอินเตอร์ เน็ต สานักงานใหญ่
ตั ้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ ้น มณฑลกวางตุ้ง เป็ นผู้ให้ บริ การทางอินเตอร์ เน็ต
ครบวงจรรายแรกและรายใหญ่ในจีน อีกทั ้งมีผ้ ใู ช้ บริการมากที่สดุ ในจีน
ปั จจุบนั การให้ บริ การ QQ ของ Tencent มียอดผู้สมัครเพื่อใช้ บริ การถึง 710 ล้ านคน
ประวัติ :
พ.ศ. 2536 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเซินเจิ ้น
พ.ศ. 2539 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาระบบสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหวั หนาน
พ.ศ. 2542 ร่ วมกันก่อตั ้งบริ ษัท Tencent โดยดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารและหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
เทคโนโลยีของบริ ษัท Tencent
พ.ศ. 2557 ประกาศลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ หารบริ ษัทฯ และดารงตาแหน่งเป็ นคณบดี
กิตติมศักดิ์และเป็ นวิทยากรของวิทยาลัย Tencent
ผลงานสาคัญ :
เป็ นผู้ออกแบบโปรแกรมแชท QQ ซึง่ ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ งานโปรแกรมนี ้เป็ นนับร้ อยล้ านคน
พ.ศ. 2554 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี โลก อันดับที่ 595 จากนิตยสาร Forbes ด้ วยทรัพย์สนิ
มูลค่า 2 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ (13.1 พันล้ านหยวน)
พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี จีน อันดับที่ 25 ด้ วยทรัพย์สนิ มูลค่า 22.88 พันล้ านหยวน
จากนิตยสาร Forbes
ข้ อมูลเพิ่มเติม : จางจื่อตงมีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ จะเป็ นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จได้ ต้ องมีความ
ศรัทธาที่เอาจะชนะ เพียงเชือ่ มัน่ ในตัวเองเท่านั ้นถึงจะสามารถประสบความสาเร็ จได้
พนักงานหรื อคนอื่น ๆ จึงจะเชื่อมัน่ และเดินตามรอยคุณได้ (一位成功的商人，要有必胜的
信念，只有坚信自己能够取得成功，这样才能使员工或其他人能够相信并且追随你
的脚步)

ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/839037/6032482.htm?fr=aladdin
*****

ถังจุน (Tang Jun / 唐骏)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2505 ปั จจุบนั อายุ 52 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู
ธุรกิจ : ให้ คาปรึกษาข้ อมูลด้ านเทคโนโลยี
บริษัท : Gaotime Information Industry Co., Ltd. (港澳资讯产业股份有限公司
：港澳资讯) เป็ นบริ ษัทรั บให้ คาปรึ กษาข้ อมูลด้ านต่าง ๆ อาทิ ด้ าน
เทคโนโลยี การลงทุน การธนาคาร เป็ นต้ น โดยสานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่
นครเซี่ยงไฮ้
ประวัติ :
พ.ศ. 2523 ศึกษาที่วิทยาลัยโทรคมนาคมปั กกิ่ง (ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ นมหาวิทยาลัยโทรคมนาคม
ปั กกิ่ง)
พ.ศ. 2528 ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่
พ.ศ. 2537 ร่ วมงานกับบริ ษัทไมโครซอฟต์
พ.ศ. 2538 ดารงตาแหน่งเป็ นผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายพัฒนาที่สานักงานใหญ่ของบริ ษัทไมโครซอฟต์
พ.ศ. 2540 ดารงตาแหน่งผู้จดั การทัว่ ไปที่สานักงานใหญ่บริ ษัทไมโครซอฟต์เอเชีย ที่ประเทศจีน
พ.ศ. 2545 ดารงตาแหน่งเป็ นประธานของบริ ษัทไมโครซอฟต์จีน
พ.ศ. 2547 ลาออกจากไมโครซอฟต์จีน แล้ วย้ ายมาเป็ นประธานบริ ษัท Shanda
พ.ศ. 2551 ก่อตั ้งและทาหน้ าที่บริ หารบริ ษัท Xin Hua Du Industrial Group
พ.ศ. 2556 ลาออกจากบริ ษัท Xin Hua Du Industrial Group และจัดตั ้งบริ ษัท Gaotime Information
ผลงานที่สาคัญ :
พ.ศ. 2541 ได้ รับรางวัล “Bill Gates Award”
พ.ศ. 2545 ได้ รับรางวัล “the Top Honor Award”
ขณะที่ถงั จุนทางานกับบริ ษัทโครซอฟต์ เขาได้ รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ
รางวัล “China’s Number One Chief Executive Officer” ในสาขาสือ่ มีเดีย
รางวัล “China’s Top Ten Most Valuable Professional Manager”
รางวัล “China’s Top Ten IT Economic Figure in 2002” และรางวัล “Top Ten Digital Leaders”
ข้ อมูลเพิ่มเติม : คติและคาคมที่น่าสนใจของถังจุน คือ ความสาเร็ จคือ การเอาชนะตัวเอง (成功就是战胜自己)
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/118862.htm?fr=aladdin
*****

จางเจ้ าหยาง (Zhang Zhao Yang /

张朝阳

/ Charles)

อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปั จจุบนั อายุ 50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองซีอาน มณฑลส่านซี
ธุรกิจ : สือ่ ออนไลน์
บริษัท : SOHU (搜狐) WWW.SOHU.COM
เว็บไซต์เสิร์ชเอ็นจิ ้นของจีน ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมอย่างมากในจีน สานักงาน
ใหญ่ตั ้งอยู่ที่กรุงปั กกิ่ง
ประวัติ :
พ.ศ. 2524 เข้ าศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาฟิ สิกส์ที่มหาวิทยาลัยชิงหัว
พ.ศ. 2529 ได้ รับทุนการศึกษาโครงการ CUSPEA เพื่อเข้ าศึกษาต่อที่ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
(เอ็มไอที) ในเคมบริ ดจ์ สหรัฐฯ จนสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาการทดลองฟิ สิกส์
จากเอ็มไอที
พ.ศ. 2536 ทาหน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ประสานงานของเอ็มไอทีในจีน
พ.ศ. 2539 เริ่ มก่อตั ้งบริ ษัท Internet Technologies China (ITC)
พ.ศ. 2540 เปลีย่ นชื่อเป็ นบริ ษัท Sohu จากนั ้นไม่นานเว็บไซต์เสิร์ชเอ็นจิ ้น Sohu ก็ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั และ
เป็ นที่นิยมอย่างกว้ างขวางในบรรดาผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในจีน
ผลงานที่สาคัญ :
พ.ศ. 2541 ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 50 วีรบุรุษของโลก จากนิตยสารไทม์
พ.ศ. 2546 ได้ รับรางวัล “China Glorious Cause Medal”
- พ.ศ. 2547 ได้ รับรางวัล “ผู้จดั การดีเด่น" จากสถาบันการจัดการนานาชาติ
- พ.ศ. 2553 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาเศรษฐี สาขาธุรกิจบันเทิง อันดับที่ 10 ด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ จานวน
2 พันล้ านหยวน จากนิตยสาร Hurun
ข้ อมูลเพิ่มเติม : ชาร์ ลมีคติและคาคมที่น่าสนใจ คือ เว็บเสิร์ชเอ็นจิ ้นก็เป็ นอย่างนี ้ ดั ้งนั ้นพื ้นฐานของความสาเร็ จ
คือ คุณจะต้ องเข้ าใจมัน (互联网就是这样，成功的基础是，你一定要理解它)
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/16369/5476515.htm?fr=aladdin
*****

เฟิ งหลุน (Feng Lun / 冯仑)
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปั จจุบนั อายุ 55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)
ภูมิลาเนา : เมืองซีอาน มณฑลส่านซี
ธุรกิจ : อสังหาริ มทรัพย์
บริษัท : Beijing Vantone Real Estate Co., Ltd.
(北京万通地产股份有限公司：万通地产) ดาเนินกิจการด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ เป็ น 1 ใน 10 ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ชื่อดังของจีน
ประวัติ :
-

พ.ศ. 2525 สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซีเป่ ย
พ.ศ. 2527 เฟิ งหลุนได้ ทางานที่โรงเรี ยน Party School of the Central Committee of CPC
พ.ศ. 2534 ก่อตั ้งบริ ษัท Vantone Group
พ.ศ. 2536 เริ่ มลงทุนในกิจการต่าง ๆ อาทิ จัดตั ้งบริ ษัท Vantone Real Estate ก่อตั ้งธนาคาร China
Minsheng ก่อตั ้งบริ ษัทหลักทรัพย์ในมณฑลส่านซี ตั ้งบริ ษัท Wuhan International Trust and
Investment Corporation
พ.ศ. 2540 ร่ วมก่อตั ้งและพัฒนาบริ ษัท Beijing Vantone Real Estate โดยดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริ หาร จนถึงปั จจุบนั
พ.ศ. 2542 ก่อตั ้งแบรน์อสังหาริ มทรัพย์ใหม่ ภายใต้ ชื่อว่า “ซินซินเจียหยวน” (新新家园)
พ.ศ. 2546 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก คณะนิติศาสตร์ จากสถาบันสังคมศาสตร์ จีน นอกจากนี ้
เขายังได้ ดารงตาแหน่งสาคัญต่าง ๆ อาทิ รองประธานสมาคมหอการค้ าธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์แห่งชาติ
รองประธานสหพันธ์บริ ษัทเอกชน กรรมการบริ หารสมาคมอสังหาริ มทรัพย์จีน ประธานผู้จดั การ
อสังหาริ มทรัพย์แห่งชาติ และประธานกิตติมศักดิ์ด้านอสังหาริ มทรัพย์
ผลงานที่สาคัญ :
พ.ศ. 2544 ได้ รับรางวัล “Top Ten Most Popular Entrepreneur”
พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2545 บริ ษัท Vantone Real Estate ได้ รับรางวัล
“Chinese famous enterprises” ติดกัน 2 ปี ซ้อน และเขาได้ รับรางวัลบุคลแห่งปี ในสาขา “China
Real Estate Top Ten”
- พ.ศ. 2556 ได้ รับการจัดอันดับเป็ นผู้มีอิทธิพลด้ านอสังหาริ มทรัพย์ อันดับที่ 4 (จาก 50 อันดับ)
จากนิตยสาร Hurun
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/587614.htm?fr=aladdin
*****

