
บทน ำ 
  
 “การท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ นอกจากจะต้องอาศยัความมุง่มัน่และความอดทนแล้ว 
สิง่ท่ีท าให้นกัธุรกิจช่ือดงัของจีนหลายท่านประสบความส าเร็จก็คือ ปรัชญาการท าธุรกิจท่ีแตกตา่ง” 

สวสัดีครับท่านผู้อา่นท่ีเคารพรักทกุท่าน ทีมงานศนูย์ข้อมลูเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Thailand 
Business Information Center: BIC) มีความยินดีอยา่งยิ่งท่ีได้มาพบกบัท่านผู้อา่นอีกครัง้ ทีมงานของ
เราจะมาพร้อมกบัการน าเสนอข้อมลูและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนประเทศ
มหาอ านาจคลื่นลกูใหม่ทางเศรษฐกิจของโลกในยคุสมยันี ้

หนงัสือรวมเลม่ฉบบันี ้ทีมงานศนูย์ข้อมลูเพื่อธุรกิจไทยในจีนจะขอน าเสนอประวตัิของนกั
ธุรกิจชาวจีน ซึง่เป็นผู้ มีความสามารถ ความมุง่มัน่และมีปรัชญาท่ีแตกตา่งในการท าธุรกิจจนประสบ
ความส าเร็จอยา่งยิ่งใหญ่กลายเป็นนกัธุรกิจจีนท่ีโดง่ดงัและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับอยา่ง
กว้างขวางในวงการเศรษฐกิจโลก อาจกลา่วได้วา่ กลุม่นกัธุรกิจจีนเหลา่นีคื้อผู้ ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัและเป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน 

นกัธุรกิจจีนช่ือดงัท่ีปรากฎอยูใ่นหนงัสือรวมเลม่ฉบบันีมี้ทัง้หมด 100 ราย อาท ิ“นายหมา่ 
หยิน” เจ้าของเครือบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ผู้น าทางธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ช “นายหวงั เจีย้นหลนิ” เจ้าพอ่ 
อสงัหาริมทรัพย์ของจีนเครือบริษัท วา่นตา๋ กรุ๊ป “นาย เร่ิน เจิง้เฟย” ผู้ก่อตัง้บริษัทฮวาเหวย่ ผู้น าด้าน
เครือข่ายโทรคมนาคม “นายหมา่ ฮัว่เถิง” และ “นายจาง จือ้ตง” สองบคุคลผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัท 
Tencent เว็ปไซด์ท่ีให้บริการอยา่งครบวงจรบนโลกออนไลน์ เป็นต้น ปัจจบุนั กลุม่นกัธุรกิจจีนช่ือดงั
เหลา่นี ้ได้กลายมาเป็นต้นแบบของนกัธุรกิจรุ่นใหมไ่ฟแรงของจีนและตา่งประเทศ เพื่อศกึษาปรัชญา
และเรียนรู้แนวทางการประกอบธุรกิจ  

ความส าเร็จของนกัธุรกิจกลุม่ดงักลา่ว เป็นแรงกระตุ้นให้กบันกัธุรกิจท่ีก าลงัประสบกบั
อปุสรรคทางธรุกิจให้มีก าลงัใจตอ่สู้กบัปัญหาท่ีเผชิญอยู ่จงึท าให้กลุม่นกัธุรกิจช่ือดงัเหลา่นีก้ลายมา
เป็นต้นแบบของนกัธุรกิจ ซึง่ได้จดุประกายความคดิและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัธุรกิจรุ่นหลงั 
 ทีมงานศนูย์ข้อมลูเพื่อธุรกิจไทยในจีนหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ข้อมลูในหนงัสือรวมเลม่ฉบบันี ้จะ
เป็นประโยชน์ส าหรับผู้อา่นทกุท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัธุรกิจไทยน้องใหมท่ี่ก าลงัเร่ิมศกึษาตลาดจีน
ได้รู้จกักบัยอดนกัธุรกิจในท้องถ่ิน ทัง้นี ้ทีมงานศนูย์ข้อมลูเพื่อธุรกิจไทยในจีน ขอขอบคณุผู้อา่นทกุ
ท่านท่ีติดตามผลงานของพวกเราผ่านทางเว็ปไซต์ www.thaibizchina.com อยา่งตอ่เน่ือง และคอย
เป็นก าลงัใจให้กบัทีมงานพวกเราเสมอมา 
        

ศนูย์ข้อมลูเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) 



เฉินล่ีฮั๋ว (Chen Li Hua / 陈丽华) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2484 ปัจจบุนัอาย ุ73 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : กรุงปักกิ่ง 
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท : Fuwah International Group Ltd. (香港富华国际集团 ：富华) 
       บริษัทอสงัหาริมทรัพย์ชือ่ดงัของจีน มีเงินลงทนุมากกว่า 3,500 ล้านหยวน 
ประวัต ิ: 
  - เกิดในครอบครัวยากท าให้ต้องหยดุเรียนเนื่องจากปัญหาทางการเงิน 

หลงัจากนัน้ได้เร่ิมต้นท าธุรกิจรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 
- พ.ศ. 2525 ย้ายไปฮ่องกงและเร่ิมลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยก่อตัง้บริษัท Fuwah  

International Group และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารมาจนถงึปัจจบุนั  
หลงัจากลงทนุ บริษัทได้ก าไรจ านวนมหาศาล และได้ขยายการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่กรุง 
ปักกิ่ง 

- ก่อตัง้บริษัทอสงัหาริมทรัพย์หลายแห่ง อาท ิChang An Club และ Lee Garden Service  
Apartments นอกจากนีย้งัได้ลงทนุก่อตัง้ย่านธุรกิจ Jinbao Street จ านวน 4 พนัล้านหยวน 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2555 ได้รับการคดัเลอืกเป็น “ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลของโลก” อนัดบัที ่79 จากนิตยสาร Forbes 
- พ.ศ. 2555 ได้รับการคดัเลอืกเป็น “มหาเศรษฐีในวงการอสงัหาริมทรัพย์” อนัดบัที่ 3  
จากนิตยสาร Hurun 

- พ.ศ. 2556 ได้รับการคดัเลอืกเป็น “เศรษฐีจีน” อนัดบัที ่20 จากนิตยสาร New Fortune  
- พ.ศ. 2557 ได้รับรางวลั “ผู้หญิงที่ starting from scratch ของโลก” อนัดบัที ่1 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : - เฉินลีฮ่ัว๋มีค าพดูน่าสนใจคือ มีหลายคนถามถงึเคลด็ลบัการประกอบธุรกิจของฉนั  
จริง ๆ  แล้วง่ายมาก เพียงแค่มีความซื่อสตัย์ รักษาค าพดูและคบเพื่อนด้วยความจริงใจ  
(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)   
- มีความสนใจในการสะสมไม้จนัทน์เป็นอย่างมาก จงึได้ลงทนุเปิดพิพิธภณัฑ์ไม้จนัทน์ที่มี 
เฟอร์นิเจอร์จ านวนกว่า 2,300 ชิน้ ในปีพ.ศ. 2542 

ที่มา : http://baike.baidu.com 
http://www.fuwahgroup.com/ 

***** 
 
 
 
 



ต่งหมิงจ ู(Dong Ming Zhu / 董明珠) 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ปัจจบุนัอาย ุ60 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : นครหนานจิง มณฑลเจียงซู  
ธุรกิจ : เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
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) 
      ด าเนินกิจการผลติและจดัจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ และอปุกรณ์ไฟฟ้า  

เป็นบริษัทข้ามชาติชื่อดงัที่มียอดจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศชัน้แนวหน้า 
ของโลกติดต่อกนัเป็นเวลากว่า 9 ปี 

ประวัต ิ: 
- พ.ศ. 2518 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท และได้เข้าท างานท่ีสถาบนัวิจยัอตุสาหกรรมเคมี 
โดยรับผิดชอบงานด้านบริหาร  

- พ.ศ. 2533 เข้าท างานท่ีบริษัท Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai ซึง่ในขณะนัน้คือโรงงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ Haili โดยในปีพ.ศ. 2535 ต่งหมิงจไูด้ท าผลงานในการสร้างยอดจ าหน่าย 
เคร่ืองปรับอากาศในมณฑลอนัฮยุให้บริษัทสงูกว่า 16 ล้านหยวน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.5 ของยอด 
จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศของบริษัททัง้หมด 

- พ.ศ. 2537 เป็นช่วงที่บริษัท Gree เผชิญวิกฤตครัง้ใหญ่ เธอได้รับการคดัเลอืกให้ด ารงต าแหน่งหวัหน้า 
ฝ่ายการบริหารธุรกิจ ซึง่เธอได้ด าเนินการปฏิรูประบบบริหารงานต่าง ๆ ในบริษัท ในช่วงเวลาหนึง่ซึง่ 
ท าให้ยอดจ าหน่ายของบริษัทขยายตวัถงึ 7 เท่า คิดเป็นมลูค่าการค้าสงูถงึ 2,800 ล้านหยวน  

- พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2555 ด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายการบริการธุรกจิ ผู้จดัการ ผู้จดัการใหญ่  
รองประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน ตามล าดบั 

- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้รับต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท Zhu Hai Gree  
Corporation  

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556 ได้รับการคดัเลอืกเป็น “นกัธุรกิจหญิงที่มีอิทธิพลมากที่สดุ 50 อนัดบัแรก 
ของโลก” ติดต่อกนัถงึ 8 ครัง้ จากนิตยสาร Fortune 

- พ.ศ. 2552 ได้รับรางวลัเป็น “บคุคลที่มีอิทธิพลมากที่สดุในจีน” จากนิตยสาร Business Week 
- พ.ศ. 2556 ได้รับการรางวลั “CEO ดีเด่นทัว่โลก” จากนิตยสาร Harvard Business Review  
ซึง่เป็นผู้หญิงจีนเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวลันี ้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมที่น่าสนใจของเธอ คือ ผลงานของวนันีไ้ด้กลายเป็นอดีตไปแล้ว หากเมื่อใดท่ีคณุ 
พอใจผลงานในอดีต นัน่หมายถงึความล้มเหลวก าลงัจะเร่ิมต้น (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/ 

***** 



เจยีงเจีย้นชิง (Jiang Jian Qing / 姜建清) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2496 ปัจจบุนัอาย ุ61 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : นครเซี่ยงไฮ้  
ธุรกิจ : การเงิน 
บริษัท : ธนาคารอตุสาหกรรมและธุรกิจแห่งชาติจนี (中国工商银行 : ICBC) 
   เป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สดุของจีน และเป็น 1 ใน 500 บริษัท 

ชัน้น าของโลก ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่กรุงปักกิ่ง  
 
ประวัต ิ: 

- พ.ศ. 2513 เร่ิมท างานในชนบทท่ีมณฑลเจียงซี และท างานในเหมืองแร่ที่มณฑลเหอหนาน  
- พ.ศ. 2522 กลบัไปศกึษาต่อที่เซี่ยงไฮ้ หลงัจากส าเร็จการศกึษาในปีพ.ศ. 2527 จงึได้เร่ิมเข้าท างานท่ี 
ธนาคาร ICBC 

- พ.ศ. 2536 ได้ด ารงต าแหน่งเป็นรองนายธนาคาร ICBC สาขานครเซี่ยงไฮ้  
- พ.ศ. 2543 ด ารงต าแหน่งเป็นนายธนาคาร ICBC และหลงัจากนัน้ 5 ปี และด้วยผลงานการบริหารที่ 
โดดเด่นจงึได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานธนาคาร ICBC  

ผลงานส าคัญ :  
- เป็นนายธนาคารที่มีอายนุ้อยที่สดุในบรรดานายธนาคารแห่งชาติจีนทัง้ 4 แห่ง  
- พ.ศ. 2549 ธนาคาร ICBC ได้เข้าตลาดหลกัทรัพย์ที่ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ โดยมีมลูค่าทัง้สิน้ 
1 ล้านล้านหยวน ซึง่ถือเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สดุในโลก หลงัจากนัน้ ธนาคาร ICBC ได้พฒันาสูก่ารเป็น 
ธนาคารที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย และติดอนัดบัที่ 5 ของธนาคารที่เข้าตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก 

- พ.ศ. 2555 ได้รับคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 25 นกัธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อจีนในศตวรรษที่ 20 ของจีน 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมที่น่าสนใจของเจียงเจีย้นชิง คือ นวตักรรมคือชอ่งทางเดียวที่จะช่วยให้ธนาคาร 

หลกีเลีย่งความเสืย่งได้ (创新是化解银行风险的唯一途径。) 
ที่มา : http://baike.baidu.com 

http://www.icbc.com.cn/ 
***** 

 
 
 
 
 
 
 



เหลียงชิ่งเต๋อ (Liang Qing De / 梁庆德) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2480 ปัจจบุนัอาย ุ77 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : มณฑลกวางตุ้ง  
ธุรกิจ : เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
บริษัท : Galanz Group (格兰仕集团) 
      เป็นบริษัทยกัษ์ใหญ่ในตลาดเตาอบไมโครเวฟของจีน มีสว่นแบง่ตลาด 

เตาอบไมโครเวฟโลกถงึร้อยละ 50 
 
ประวัต ิ: 

- มีประสบการณ์ท างานหลากหลายด้านในเมืองชุ่นเต๋อ ได้แก่ พนกังานขายของสหกรณ์ชมุชน  
หวัหน้าแผนกโรงงานเหลก็กล้า หวัหน้าโรงพิมพ์ หวัหน้าโรงงานศิลปการช่าง และรองผู้อ านวยการ 
ส านกังานรถเมล์ที่อ าเภอชุ่นเต๋อ 

- พ.ศ. 2521 จดัตัง้โรงงานขนเป็ดกุ้ยโจวซุ่นเต๋อ  
- พ.ศ. 2531 จดัตัง้บริษัทผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์กุ้ยโจว โดยเขาด ารงต าแหน่งผู้จดัการ จากนัน้ ในเดือน 
มิถนุายน พ.ศ. 2535 ได้เปลีย่นชื่อบริษัทเป็นบริษัท Galanz Group เร่ิมบกุตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
โดยมุ่งพฒันาการผลติ และได้ปรับลดราคาเตาอบไมโครเวฟให้ลดลงได้ถงึคร่ึงหนึง่ ซึง่นอกจากจะท า 
ให้จ านวนผู้ใช้เตาอบไมโครเวฟเพิ่มขึน้แล้ว ยงัสามารถก าจดัคู่แข่งขนัหลายรายให้ออกไปจากตลาดได้  
ท าให้บริษัท Galanz Group กลายเป็นผู้ผกูขาดในตลาดไมโครเวฟแต่เพียงผู้ เดียว 

- พ.ศ. 2546 – ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จดัการใหญ่ของบริษัท  
Galanz Group 

ผลงานส าคัญ :  
- ได้รับการจดัอนัดบัเป็นเศรษฐี อันดบัที ่19 (จาก 500 อนัดบั) จากนิตยสาร Xincaifu  
- ได้รับรางวลั Robert A.Mundell World Executive Awards for Achievement 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : เหลยีงชิ่งเต๋อมีคติและค าคมที่น่าสนใจคือ บริษัทต้องพฒันาความสามารถในการต่อต้าน 
ความเสีย่งและมีจิตส านกึในการป้องกันความเสีย่งระหว่างการเจริญเติบโต โดยจะต้องเรียนรู้ใน 
การเตรียมการกอ่นท่ีพายฝุนจะมาถงึ (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 

***** 
 
 
 



หลิวเต๋อซู่  (Liu De Shu / 刘德树) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2495 ปัจจบุนัอาย ุ62 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองยัว่เถียน มณฑลเหอเป่ย 
ธุรกิจ : อตุสาหกรรมเคม ี
บริษัท : SINOCHEM Group Ltd. (中国中化集团公司 ：中化集团)  
       ด าเนินกิจการด้านอตุสาหกรรมเคมีและเป็น 1 ใน 4 บริษัทน า้มนัปิโตรเลยีมที่ 

ใหญ่ที่สดุของจีน บริษัทฯ ติด 1 ใน 500 บริษัทชัน้ของโลกถงึ 24 ครัง้  
มีส านกังานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่ง 

 
ประวัต ิ:  

- พ.ศ. 2522 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัชิงหวั สาขาเคร่ืองอปุกรณ์แม่นย า  
และเร่ิมต้นท างานในต าแหน่งวิศวกร 

- พ.ศ. 2532 ด ารงต าแหน่งผู้จดัการใหญ่ของบริษัท CMC Ltd.(China National Machinery IMP  
& EXP Ltd.) ดแูลด้านอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัร  

- พ.ศ. 2543ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารและ CEO ของบริษัท SINOCHEM Group Ltd.  
โดยในช่วงเวลา 30 กว่าปีที่ได้ท างานในวงการการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจเคร่ืองจกัรกลและ 
อตุสาหกรรมเคมี เขาได้สะสมประสบการณ์จนมีความช านาญอย่างมาก ปัจจบุนัเขาได้มีหน้าที่บริหาร 
จดัการงานของบริษัท Sinochem Group Ltd.ในทกุด้าน 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2555 ได้รับคดัเลอืกเป็น 1 ใน 50 ผู้น าวงการธุรกิจจีนที่มอีิทธิพลมากที่สดุ จากนิตยสาร Fortune  

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : หลวิเต๋อซู่มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ การยืนหยดัเพื่อบกุเบกิกิจการและการสร้างสรรค์ 
นวตักรรม เป็นจดุยืนส าคญัของธุรกิจของเรา (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 ปัจจบุนัอาย ุ40 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : มณฑลเจียงซ ู
ธุรกิจ : E-Commerce 
บริษัท : JD (北京京东世纪贸易有限公司 ：京东) 

บริษัท JD เป็นบริษัท E-Commerce ประเภทจ าหน่ายโดยตรง  
(Online Direct Sales Company) ที่ใหญ่ที่สดุของจีน ซึง่มีสว่นแบง่ตลาดถงึ 
ร้อยละ 46.5 ในวนัท่ี 22 พ.ค. 2557 บริษัท JD ได้จดทะเบยีนท่ีตลาด 
หลกัทรัพย์ Nasdaq สหรัฐฯ ท าให้บริษัท JD กลายเป็นบริษัทอินเตอร์เน็ตรายที่ 3 ของจีนท่ีจดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ รองจากบริษัท Tecent และบริษัท Baidu 

 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาสงัคมศาสตร์จาก Renmin University of China และส าเร็จ 
การศกึษา EMBA จาก China Europe International Business School (CEIBS)  
เร่ิมท างานด้านค้าปลกีและธุรกิจ E – Commerce กว่า 15 ปี  

- พ.ศ. 2541 เร่ิมท าธุรกิจของตนเองที่กรุงปักกิ่ง ซึง่ในขณะนัน้เป็นผู้จ าหน่ายผลติภณัฑ์  
Magneto-Optical  

- พ.ศ. 2547 เร่ิมธุรกจิ E – Commerce ของบริษัท JD โดยจดัตัง้เว็บไซต์ www.jd.com ขึน้ ซึง่เป็น 
เว็บไซต์จ าหน่ายสนิค้าออนไลน์ รวมถงึ 
  

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2554 ได้รับรางวลั “CCTV บคุคลด้านเศรษฐกิจประจ าปี 2554” 
- พ.ศ. 2554 ได้รับรางวลั “ผู้น าวงการธุรกิจดีเด่นประจ าปี 2554” 
- พ.ศ. 2555 ได้รับคดัเลอืกเป็น 1 ใน 50 ผู้น าวงการธุรกิจจีนที่มอีิทธิพลมากที่สดุ จากนิตยสาร Fortune  
- พ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น “บคุคลดีเด่นในวงการธุรกิจจีนท่ีอายนุ้อยกว่า 40 ปี” อนัดบัที ่1  
จาก 40 อนัดบั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : ค าพดูที่น่าสนใจของหลวิเฉียงตง คือ ได้ยินคนรอบข้างพดูบอ่ย ๆ ว่าโอกาสของตวัเองน้อย  
และอิจฉาคนอื่นทีม่ีโอกาสดีกว่า ผมเห็นว่า โอกาสไม่ใช่ได้มาโดยการออกไปค้นหา แต่ต้องสร้าง 
ขึน้มาด้วยเราเอง (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 

***** 



หม่าฮั่วเถิง (Ma Hua Teng / 马化腾) 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2514 ปัจจบุนัอาย ุ43 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองซวัเถา มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : IT 
บริษัท : Tencent (腾讯控股有限公司 ：腾讯) 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท Tencent ได้แก ่QQ Wechat เว็บไซต์ www.qq.com  
QQ Game และ Tenpay บริษัทฯ ได้ท าให้วิธีการสือ่สารและวิถีชีวิตของ 
ชาวจีนเปลีย่นไปมาก ปัจจบุนั บริษัท Tencent ได้พฒันาเป็นหนึ่งในผู้ให้ 
บริการทางอินเตอร์เน็ตแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุ และมีผู้ใช้บริการมากที่สดุ 
ของจีน โดย ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 มีผู้ใช้บริการ QQ เป็นจ านวนมากถงึ 798.2 ล้านคน 

ประวัต ิ:  
- พ.ศ. 2536 ส าเร็จการศกึษาวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลยัเซินเจิน้ จากนัน้ 
เร่ิมท างานด้านการวิจยั (R&D) ที่บริษัทพฒันาโทรคมนาคมลุน่ซวิ่น เซินเจิน้ จ ากดั  
จนได้รับต าแหน่งเป็นหวัหน้าฝ่ายการวิจยัและพฒันา  

- พ.ศ. 2541 ได้จดัตัง้บริษัท Tencent กบันายจางจือ้ตง ซึง่เป็นกรรมการบริหารบริษัทฯ 
- พ.ศ. 2547 บริษัท Tencent จดทะเบยีนท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง 
- พ.ศ. 2550 ได้จดัตัง้มลูนิธิเพื่อการกศุล Tencent ซึง่เป็นมลูนิธิเพื่อการกศุลแห่งแรกของจีน ท าให้เขา 
ได้รับการจดัอนัดบัเป็นผู้บริจาคเงินเพื่อการกศุลของจีน อนัดบัที่ 11 ในปี พ.ศ. 2555 และอนัดับที่ 6  
ในปี พ.ศ. 2556 จากนิตยสาร Forbes        

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2552 บริษัท Tencent ได้รับการคดัเลอืกเป็น 1 ใน 50 ของบริษัทท่ีได้รับการยอมรับมากที่สดุ 
ของโลก จากนิตยสาร Fortune 

- หลายปีที่ผ่านมา บริษัท Tencent ได้พฒันาเป็นบริษัทท่ีมีมอีิทธิผลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของชาวจีน  
ท าให้หม่าฮัว่เถิงได้รับรางวลัต่าง ๆ อาท ิ“ผู้น าธุรกิจในรอบ 10 ปี” “บคุคลที่มีอิทธิพลมากที่สดุ 100  
อนัดบัแรกของโลก ประจ าปี 2557” จากนิตยสาร Time และ “บคุคลดีเด่นทางธุรกิจประจ าปี 2556”  
เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัติดอนัดับต้น ๆ ของบคุคลที่มีความมัง่คัง่ในจีน จากนิตยสาร Hurun และ 
นิตยสาร Forbes  

- พ.ศ. 2556 บริษัท Tencent ได้รับการจดัอนัดบัเป็น Most Valuable Global Brands ประจ าปี  
อนัดบัที ่21 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : หม่าฮัว่เถิงมีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ การที่จะเป็นผู้น า ต้องมีความกล้าหาญและมคีวาม 
เด็ดขาด มีจิตใจที่กว้างขวาง และมีวิสยัทัศน์ที่กว้างไกล โดยการมีวิสยัทศัน์เป็นปัจจยัที่ส าคญั 
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 
***** 



หม่าหยุน (Ma Yun / 马云) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปัจจบุนัอาย ุ50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง 
ธุรกิจ : E-Commerce 
บริษัท : Alibaba เว็บไซต์ธุรกจิ E-Commerce ซึง่มีบริษัทในเครืออีกมากมาย อาทิ  
       Alibaba, Taobao และ Tmall เป็นเว็บไซต์ซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ 

Alipay เป็นบริษัทรับท าธุรกรรมการเงินบนอินเตอร์เน็ต โดยปัจจบุนัเว็บไซต์  
Taobao ภายใต้ครือ Alibaba กลายเป็นเว็บไซต์ E-Commerce ใหญ่ที่สดุของจีน ปัจจบุนัมีผู้บริโภคซือ้ 
ของผ่านเว็บไซต์ Taobao และ Tmall สงูถงึ 231 ล้านคน ผู้ประกอบการที่มีการจ าหน่ายสนิค้าบอ่ยครัง้มี 
อยู่ 8 ล้านราย และมีมลูค่าการค้าสงูถงึ 248 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ประวัต ิ: 
- พ.ศ. 2531 ส าเร็จการศกึษาจากภาคภาษาองักฤษ คณะภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัครูนครหางโจว 

- และเมื่อจบการศกึษาได้เป็นอาจารย์สอนภาษาองักฤษทีว่ิทยาลยัคอมพิวเตอร์นครหางโจว  
- พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542 เร่ิมต้นท าเว็บไซต์ yellow page ร่วมกบัส านกังานการสือ่สารเมืองหงัโจว  
จากนัน้ไปแสวงหาลูท่างในปักกิ่งโดยจดัตัง้ทีมงานจดัท าเว็บไซต์ทางการให้แก่หน่วยงานรัฐบาล 

- พ.ศ. 2542 เร่ิมพฒันาเว็บไซต์ Alibaba ซึง่เป็นเว็บไซต์ E-Commerce แบบ  
Business-to-Business (B2B)  

- พ.ศ. 2546 – ปัจจบุนั ก่อตัง้เครือบริษัท Alibaba (Business-to-Business : B2B), Taobao  
(Consumer to Consumer : C2C) , Tmall (Business to Consumer : B2C) และก่อตัง้บริษัท 
รับท าธุรกรรมการเงินบนอินเตอร์เน็ต คือ บริษัท Alipay และ Yuebao 

ผลงานส าคัญ :  
- ได้รับยกย่องเป็น “เจ้าพ่อธุรกิจ E-Commerce” ของจีน  
- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลั “บคุคลแห่งปีด้านเศรษฐกิจ” จากสถานีโทรทศัน์ CCTV 
- พ.ศ. 2556 ได้รับรางวลั “บคุคลแห่งปี” จากหนงัสอืพิมพ์ Financial Times 
- พ.ศ. 2557 ได้รับรางวลั “100 บคุคลทรงอิทธิพลโลก” จากนิตยสาร Times 
- พ.ศ. 2557 ได้รับการจดัอนัดบั 50 ผู้น าท่ียิ่งใหญ่ที่สดุในโลก อนัดบัที่ 16 จากนิตยสาร Fortune 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : หม่าหยนุได้มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ หากมีแผนงานใดที่คนร้อยละ 90 บอกว่า “ดี” ผมจะ 
โยนทิง้แผนนัน้ลงถงัขยะ เน่ืองจากแผนงานท่ีคนสว่นใหญ่เห็นว่าดีต้องมีคนมากมายท าอยู่แล้ว 
ซึง่นัน้ไม่ใช่โอกาสของเราอีกต่อไป (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 

***** 



เหรินเจิง้เฟย (Ren Zheng Fei / 任正非) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2487 ปัจจบุนัอาย ุ70 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : มณฑลเจ้อเจียง 
ธุรกิจ : โทรคมนาคม 
บริษัท : Huawei Technologies（华为技术有限公司：华为）เป็นบริษัทผู้ผลติ 

อปุกรณ์เครือข่ายและอปุกรณ์โทรคมนาคมสญัชาติจีน มีส านกังานใหญ่อยู่ที่ 
เมืองเซินเจิน้ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจบุนั เป็นผู้ผลิต 
อปุกรณ์เครือข่ายและโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สดุของจีน และเป็นผู้ผลิต 
อปุกรณ์และติดตัง้งานโครงสร้างพืน้ฐานของระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ีรายใหญ่อนัดบัสองของโลก  
รองจาก Ericson 

ประวัต ิ:  
- บดิามารดาเป็นครูทีโ่รงเรียนมธัยมในชนบท เขาส าเร็จการศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
ตอนต้นท่ีโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งในมณฑลกุ้ยโจว  

- พ.ศ. 2506 ศกึษาที่วิทยาลยัวิศวกรรมการก่อสร้างนครฉงชิ่ง หลงัจากส าเร็จการศกึษาในปี 
พ.ศ. 2517 จงึเข้าท างานท่ีหน่วยงานด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อกอ่สร้างโรงงานผลิตเส้นใย 
สงัเคราะห์และต่อมาได้สมคัรเป็นทหารช่างการก่อสร้าง  

- พ.ศ. 2496 เร่ิมท างานท่ีฝ่ายธุรการของบริษัทปิโตรเลยีมทะเลจีนใต้ เมืองเซินเจิน้ แต่การ 
งานไม่ราบร่ืนจงึหนัไประดมเงินทนุ 21,000 หยวนเพื่อจดัตัง้บริษัท Huawei ในปี พ.ศ. 2530 และด ารง 
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารจนถงึปัจจบุนั 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2543 ได้รับการคดัเลอืกเป็นมหาเศรษฐีของจีน อนัดบัที่ 3 (จาก 50 อนัดบั) จากนิตยสาร Forbes 
- พ.ศ. 2546 ได้รับการคดัเลอืกโดยชาว Netizenให้เป็นบคุคลดีเด่น 10 อนัดบัแรกในวงการอตุสาหกรรม  

IT ของจีน 
- พ.ศ. 2551 บริษัท Huawei ได้บกุตลาดต่างประเทศกว่า 100 ประเทศ/เขตบริหาร โดยในบรรดาบริษัท 
ที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 50 อนัดบัแรกของโลก มีบริษัท 45 รายได้ใช้ผลติภณัฑ์และบริการจาก 
บริษัท Huawei 

- พ.ศ. 2555 ได้รับการคดัเลอืกเป็น 1 ใน 50 ผู้น าวงการธุรกิจทีม่ีอิทธิพลมากที่สดุของจีน อนัดบัที่ 1  
จากนิตยสาร Fortune 

- พ.ศ. 2548 และพ.ศ. 2556 ได้รับการคดัเลอืกเป็นบคุคลที่มีอิทธิพลมากที่สดุในโลก  
จากนิตยสาร Time 

ที่มา : http://baike.baidu.com 
http://www.huawei.com/cn/index.htm 

***** 



ซ่งจือ้ผิง (Song Zhi Ping / 宋志平) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 ปัจจบุนัอาย ุ58 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองฉือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย 
ธุรกิจ : ก่อสร้าง 
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) ด าเนินกิจการด้านวสัดุ 

อปุกรณ์ก่อสร้างชัน้น าของจีน รวมถงึอตุสาหกรรมเหลก็กล้า และ 
อตุสาหกรรมเคมี บริษัทได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 500 บริษัทชัน้น า 
ของโลก จากนิตยสาร Fortune  

ประวัต ิ: 
- พ.ศ. 2522 ส าเร็จการศกึษาจากภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัเหอเป่ย หลงัจากนัน้ได้เร่ิมท างานใน 
ต าแหน่งวิศวกรในบริษัทวสัดกุ่อสร้างแห่งหนึง่ในกรุงปักกิ่ง 

- พ.ศ. 2545 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกจาก Huazhong University of Science and  
Technology  

- พ.ศ. 2540 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัทวสัดกุ่อสร้างเป่ยซิน 
- พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งประธานบริษัทเครือเภสชัภณัฑ์แห่งชาติจีน (中国医药集团 

总公司 หรือ Sinopharm)  
- ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งประธานเครือวสัดกุ่อสร้างแห่งชาติจีน (中国建筑材料集团有限公司 หรือ 

CNBM) ภายใต้การบริหารจดัการของเขา ซึง่มีวิสยัทศัน์และความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันา
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัท ท าให้บริษัท CNBM และ Sinopharm ได้พฒันาเป็นบริษัทยกัษ์ใหญ่
ทางด้านวัสดกุ่อสร้างและเภสชัภณัฑ์ของจีนในเวลาไม่นาน 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลั “บคุคลแห่งปีด้านเศรษฐกิจ” จากสถานีโทรทศัน์ CCTV 
- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลั “50 ผู้น าในวงการธุรกิจจีนท่ีมีอิทธิพลมากที่สดุ” อนัดบัที ่17 จาก 
นิตยสาร Fortune 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าพดูที่น่าสนใจของเขา คือ ในยคุสมยัที่เศรษฐกิจจีนเข้าสูช่่วงการเติบโตด้วย 
ความเร็วปานกลาง บริษัทใหญ่มีทางเลอืก 4 ด้าน ได้แก่ การปรับเปลีย่นและอพัเกรด 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การพฒันาบริษัทในรูปแบบ Composite-Ownership การใช้ยทุธศาสตร์  

“ก้าวออกไป” และการเพิ่มพนูความรับผิดชอบต่อสงัคม(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 

***** 
หวังเจีย้นหลิน (Wang Jianlin / 王健林) 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ปัจจบุนัอาย ุ60 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน 
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท : Dalian Wanda Group（大连万达集团） 

ด าเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสนิค้า  
โรงภาพยนตร์ ร้าน KTV (คาราโอเกะ) ในลกัษณะ Chain Store 
โดยก าไรสทุธิในปี พ.ศ. 2556 สงูถงึ 12,500 ล้านหยวน ปัจจบุนัเครือ Wanda  
ได้เปิด Wanda Plaza 85 แห่ง โรงแรม 5 ดาว 51 แห่ง มีโรงภาพยนตร์ 1,247 แห่ง 
ห้างสรรพสนิค้า 75 แห่ง และร้าน KTV 81 แห่งทัว่ประเทศจีน 

 
ประวัต ิ: 

- พ.ศ. 2522 ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนันายสบิทหารบกเมืองต้าเหลยีน  
- พ.ศ. 2531 ได้จดัตัง้บริษัท Wanda ขึน้ ซึง่ปัจจบุนัได้พฒันาเป็นบริษัทเอกชนยกัษ์ใหญ่ของจีน ด ารง
ต าแหน่งประธานบริษัทฯ จนถงึปัจจบุนั 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลั “บคุคลแห่งปีด้านเศรษฐกิจ” จากสถานีโทรทศัน์ CCTV 
- พ.ศ. 2556 ได้รับคดัเลอืกเป็น “นกัธุรกิจแห่งเอเชียประจ าปี” โดยนิตยสาร Fortune 
- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นเศรษฐีอนัดบัหนึง่ของจีนด้วยทรัพย์สนิสทุธิ 86,000 ล้านหยวน 
จากนิตยสาร Forbes 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : หวงัเจีย้นหลนิมีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ ห้างสรรพสนิค้าของจีนไม่ได้พฒันาขึน้มา 
ด้วยการขาย แต่พฒันาขึน้มาด้วยการกิน (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/ 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 

เหยยีนปิน (Yan Bin / 严彬) 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 ปัจจบุนัอาย ุ60 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : มณฑลซานตง 
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ / เคร่ืองด่ืม / สนามกอล์ฟ 
บริษัท : Reign Wood Group Ltd. (华彬集团) ซึง่ได้พฒันาไปสูก่ารเป็นบริษัท 

ข้ามชาติที่มีธุรกิจหลากหลาย  
 
ประวัต ิ: 

- พ.ศ. 2527 เหยียนปินได้ก่อตัง้บริษัท Reign Wood Group Ltd. ขึน้ท่ีประเทศไทย โดยด ารงต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท จนถงึปัจจบุนั  

- พ.ศ. 2538 กลบัมาท าธุรกิจในจีน โดยเป็นตวัแทนเคร่ืองด่ืมกระทิงแดง และได้ลงทนุ 4,500  
ล้านหยวนในการสร้างโรงงานผลติเคร่ืองด่ืมกระทิงแดงที่เมืองเซินเจิน้ ต่อมาได้ขยายไปตัง้สาขาที่กรุง 
ปักกิ่งจนกลายเป็นบริษัทลงทนุข้ามชาติที่ใหญ่ที่สดุในปักกิ่ง รวมทัง้ก่อสร้างตกึฮัว่ปินขึน้ในกรุงปักกิ่ง 
ซึง่ถือเป็นแหล่งรวมกลุม่ชนชัน้สงู  
- พ.ศ. 2543 ก่อสร้างสนามกอล์ฟขึน้ในกรุงปักกิ่ง 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2555 ได้รับการคดัเลอืกเป็นมหาเศรษฐีในวงการอสงัหาริมทรัพของจีน อนัดบัที่ 10  
จากนิตยสาร Huarun 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมที่น่าสนใจของหยนัปิน คือ ในขณะที่เราได้ช่วยเหลอืผู้อื่น เราก็สามารถที่จะค้นหา 
โอกาสพฒันาตวัเองมากขึน้ด้วยเช่นกนั (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 ปัจจบุนัอาย ุ50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองโจวซาน  มณฑลเจ้อเจียง 
ธุรกิจ : IT 
บริษัท : Lenovo Group Ltd. (联想集团) 
       ด าเนินกิจการด้านการผลติและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์ด้านไอที อาทิ โทรศพัท์  

คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ 
ประวัต ิ:  

- พ.ศ. 2529 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัการคมนาคมเซี่ยงไฮ้   
- พ.ศ. 2532 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีประเทศจีน 

- พ.ศ. 2543 เข้าท างานท่ีบริษัท Lenovo Group Ltd. ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานระดบัสงูของบริษัท  
Lenovo Group Ltd. และผู้จดัการใหญ่ของบริษัทคอมพิวเตอร์ Lenovo  

- พ.ศ. 2544 ด ารงต าแหน่งเป็นประธานของบริษัท Lenovo Group Ltd.  
- พ.ศ. 2554 ได้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท Lenovo Group Ltd.  
และได้รับการยกย่องเป็นวิศวกรระดบัสงูแห่งชาติของจีน  

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2556 บริษัท Lenovo มียอดขายคอมพิวเตอร์สงูเป็นอนัดับ 1 ของโลก และกลายเป็นผู้ผลติ PC  
รายใหญ่ที่สดุของโลก 

- พ.ศ. 2540 ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของสถาบนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รุ่นท่ี 2 
- พ.ศ. 2555 ได้รับคดัเลอืกเป็น 1 ใน 50 ของผู้น าวงการธุรกิจที่มอีิทธิพลมากที่สดุของจีน จากนิตยสาร  

Fortune 
- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลั “CEO แนวหน้าของจีน” 
- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลั “CCTV บคุคลด้านเศรษฐกิจประจ าปี 2555” 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมที่น่าสนใจของเขาคือ บริษัทท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร ต้องวางแผนยทุธศาสตร์การ 
พฒันาแบรนด์ และพนกังานทกุคนต้องมีความเข้าใจอย่างลกึซึง้ต่อแบรนด์สนิค้า (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 

***** 
 



ม่ายโป๋เหลียง (Mai Bo Liang / 麦伯良) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปัจจบุนัอาย ุ55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงจ้าวชิ่ง มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : การขนสง่ / 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）  

 ด าเนินกิจการผลติตู้คอนเทนเนอร์ บริการการขนสง่ทางบก ทางทะเลและ 
 บริการและติดตัง้อปุกรณ์ในอตุสาหกรรมพลงังานและเคมี  
 ออกแบบและผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ตู้กนัความชืน้ ตู้ เก็บความเย็น  
 รวมกว่า 100 แบบ ครองสดัสว่นของตลาดโลกถึง 38% และมียอด 
 การจ าหน่ายสนิค้าสงูเป็นอนัดับหนึง่ของโลกมาโดยตลอด 

 
ประวัต ิ:  

- พ.ศ. 2525 ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ฮวาหนาน 

(South China University of Technology) 
- พ.ศ. 2525 ถงึ พ.ศ. 2530 เร่ิมเข้ามาท างานท่ีบริษัท CIMC ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค จากนัน้ได้ 
ด ารงต าแหน่งเป็นวิศวกร และผู้จดัการฝ่ายเทคนิคการผลติ ตามล าดบั 

- พ.ศ. 2530 ด ารงต าแหน่งเป็นรองผู้จดัการของบริษัท CIMC จากนัน้ได้เลือ่นต าแหน่งเป็นผู้จดัการ  
- พ.ศ. 2535 จนถงึปัจจบุนั ได้ด ารงต าแหน่งเป็น CEO ของบริษัทฯ  

ผลงานที่ส าคัญ : 
- ในช่วงหนึง่ บริษัทฯเคยประสบปัญหาถงึขัน้จะล้มละลาย ม่ายโป๋เหลยีงได้ใช้ความสามารถกอบกู้และ 
พฒันาบริษัทจนกลายเป็นบริษัทชัน้น าติดอนัดับโลก และปัจจบุนัได้รับการยกย่องให้เป็นราชาตู้คอน
เทเนอร์ของโลก 

- พ.ศ.2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจชัน้น าที่มีอิทธิพลสงูสดุของจีน อนัดบัที่ 37 (จาก 50 อนัดบั) 
จากนิตยสาร Fortune 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : ม่ายโป๋เหลยีง มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ ไม่ว่าใครต่างก็รักในทรัพย์สนิและเงินทอง หากแต่ 
      ต้องหามาด้วยความชื่อสตัย์สจุริต (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. 
***** 

 

 

 

 



อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2514 ปัจจบุนัอาย ุ43 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
ธุรกิจ : บริการสง่ด่วน / Express Service  
บริษัท : S.F. Express Group Co., Ltd. 

（顺丰速运（集团）有限公司 ：顺丰速运） 

 ด าเนินกิจการบริการสง่ด่วนทัว่ประเทศจีน ทัง้ทางบกและ 
 ทางอากาศ บริษัทฯ เก็บค่าบริการในอตัราที่ต ่าและให้บริการ 
 อย่างรวดเร็ว ท าให้มีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ใน พ.ศ. 2553 ได้เป็นบริษัทท่ีมีรายได้มากถงึ  
 12,000 ล้านหยวน มีพนกังานทัง้หมด 80,000 คน พนกังานบริษัทฯ ถือว่ามีรายได้มากที่สดุในบรรดา 
 บริษัทสง่ด่วนทัง้หมดของจีน รายได้เฉลีย่ต่อปีของบริษัทเพิ่มขึน้ 50% มีก าไรเพิ่มขึน้ 30% 
 
ประวัต ิ:  

- พ.ศ. 2514 เกิดที่นครเซี่ยงไฮ้ บดิาเป็นทหารอากาศท าหน้าที่เป็นลา่มแปลภาษารัสเซีย มารดาเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในเมืองเจียงซี  

- พ.ศ. 2523 ได้ย้ายตามครอบครัวไปอาศยัอยู่ที่ฮอ่งกง หลงัจากส าเร็จการศกึษาชัน้มธัยมปลาย ได้
เร่ิมท าธุรกิจเลก็ๆ โดยต้องเดินทางระหว่างมณฑลกวางตุ้งและฮ่องกงบอ่ยครัง้ หวางเว่ยเห็นว่าเป็น
โอกาสที่ดีส าหรับการเร่ิมต้นท าธุรกิจใหม่  

- พ.ศ. 2536 ได้ร่วมกบัเพื่อนๆ จดัตัง้บริษัทฯ โดยเปิดบริษัทท่ีเมืองชุ่นเต๋อ มณฑลกวางตุ้ง โดยด ารง 
ต าแหน่ง CEO ของบริษัทมาจนถงึปัจจบุนั 

- พ.ศ. 2554 หวางเว่ยได้ให้สือ่มวลชนสมัภาษณ์เป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่เปิดบริษัทมา 18 ปี  
ผลงานที่ส าคัญ : 

- พ.ศ. 2545 ก่อตัง้ส านกังานใหญ่เป็นของตนเองที่เมืองเซินเจิน้ หลงัจากนัน้บริษัท S.F. Express  
ได้กลายเป็นบริษัทส่งด่วนท่ีประสบความส าเร็จที่สดุในประเทศจีน  

- พ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจชัน้น าที่มีอิทธิพลสงูสดุของจีน อนัดบัที่ 46  
  (จาก 50 อนัดบั) จากนิตยสาร Fortune  
- พ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุของจีน อนัดบัที่ 80  
จากนิตยสาร Forbes โดยมีทรัพย์สนิทัง้สิน้มลูค่ากว่า 7,560 ล้านหยวน  

- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลันกัธุรกิจแห่งปี ของ CCTV 
- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุของจีน อนัดบัที ่22  
จากนิตยสาร Forbes โดยมีทรัพย์สนิทัง้สิน้มลูค่ากว่า 23,790 ล้านหยวน  

ที่มา : djdqdjdq.//2013.//王卫.//Available: 
http://baike.baidu.com/subview/808013/5679171.htm?fr=aladdin/./07/02.2014. 

***** 

หวางเว่ย (Wang Wei / 王卫) 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2508 ปัจจบุนัอาย ุ49 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : กรุงปักกิ่ง  
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท : CHINA SOHO (SOHO 中国有限公司 ：SOHO) 
 ด าเนินกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่เป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สดุ 
 ในกรุงปักกิ่ง และเป็นบริษัทท่ีลงทนุด้านอาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สดุในจีน  
 
ประวัต ิ:  

- พ.ศ. 2522 ได้ย้ายตามบดิามารดาไปอยู่ที่ฮ่องกง  
- พ.ศ. 2527 ไปศกึษาต่อที่มหาวิทยาลยั Sussex ประเทศองักฤษ  
- พ.ศ. 2535 ส าเร็จการศกึษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลยั Cambridge จากนัน้ได้ท างานท่ีบริษัท  

Goldman  
Sachs และบริษัท Travelers Group ในสหรัฐฯ ดแูลรับผิดชอบในด้านการลงทนุในจีน 

- พ.ศ. 2538 ได้ร่วมกบัสามีก่อตัง้บริษัท CHINA SOHO ที่นครปักกิ่ง โดยด ารงต าแหน่ง CEO  
  ของบริษัท จนถงึปัจจบุนั  

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2550 บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย  
- พ.ศ. 2556 จางซินกบักลุม่ผู้ลงทนุอื่นๆ ได้ร่วมลงทนุในบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ 
โดยถือหุ้นถงึ 40%  

- พ.ศ. 2550 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 10 ของผู้หญิงที่ได้รับความสนใจมากที่สดุในเอเชีย  
จากหนงัสอืพิมพ์ The Wall Street Journal  

- พ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจหญิงที่มีอิทธิพลสงูสดุในโลก อนัดับที่ 42 (จาก 100 อนัดับ)  
จากนิตยสาร Forbes 

- พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 50 ของนกัธุรกิจหญิงที่มีอิทธิพลสงูสดุในโลก  
จากนิตยสาร Fortune  

ที่มา : netfeiniao.// 2014.//张欣.//Available:  
http://baike.baidu.com/subview/85663/5061960.htm?fr=aladdin/./07/03.2014. 

***** 
 
  

 

 

จางซิน (Zhang Xin / 张欣) 



อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 ปัจจบุนัอาย ุ64 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ชนชาต ิ: แมนจ ู
ธุรกิจ : บริษัทหลกัทรัพย์  
บริษัท : CDH Investments (CDH) （鼎晖投资基金管理公司 ：鼎晖投资） 
   เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ การจดัการกองทนุรวม 
 

ประวัต ิ:  
- พ.ศ. 2521 ส าเร็จการศกึษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลยั  

Massachusetts สหรัฐฯ 
- พ.ศ. 2524 ส าเร็จการศกึษาปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์  
จากมหาวิทยาลยั Massachusetts สหรัฐฯ ถือเป็นนกัศกึษารุ่นแรกที่จบการศกึษาจากต่างประเทศหลงั 
เกิดการปฏิวติัประเทศจีน  

- พ.ศ. 2527 ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระดบัสงูในธนาคารโลก (World Bank) สหรัฐฯ  
- พ.ศ. 2534 ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระดบัสงูด้านการลงทุนระหว่างประเทศในธนาคารโลก  
  ดแูลรับผิดชอบด้านการลงทนุในจีน 
- พ.ศ. 2538 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการผู้จดัการด้านการลงทนุ บริษัท China International Capital  

Corporation Limited (CICC)  
- พ.ศ. 2544 อู๋ช่างจือ้ได้จดัตัง้บริษัท CDH เป็นของตวัเอง 
- พ.ศ. 2545 จนถงึปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท CDH Investments  

ผลงานที่ส าคัญ :  
- ขณะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการผู้จดัการด้านการลงทนุ บริษัท CICC ในพ.ศ. 2538 บริษัทได้ร่วมลงทนุ 
  กบับริษัทชัน้น าหลายแห่ง อาทิ บริษัท China Mobile บริษัท SINA  
บริษัท Nanfu battery เป็นต้น มียอดการลงทนุมากถงึ 200ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้เฉลีย่ต่อปีของ 
บริษัทเติบโตมากกว่า 30%  

- หลงัจากเปิดบริษัทได้เพียง 6 เขาสามารถระดมเงินทนุได้กว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
- พ.ศ. 2552 ได้รับการจดัอนัดบันกัลงทนุยอดเยี่ยมที่สดุของจีน อนัดบัที่ 2 จากนิตยสาร Forbes 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมของเขา คือ“我接受一些失败，但我不要放弃机会。”  
หมายความว่า ฉนัยอมรับการพ่ายแพ้เหลา่นี ้แต่ฉนัจะไม่ยอมละทิง้โอกาส 

ที่มา : michaelNBD.// 2013.// 吴尚志.//Available:  
http://baike.baidu.com/view/4309038.htm?fr=aladdin#2/./07/07.2014. 

***** 

อู๋ ช่างจือ้ (Wu Shang Zhi / 吴尚志) 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2503 ปัจจบุนัอาย ุ54 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : กรุงปักกิ่ง 
ธุรกิจ : ธุรกิจบนัเทิง  

บริษัท : Huayi Bros. Media Group (华谊兄弟传媒股份有限公司 ：华谊兄弟) 
บริษัทยกัษ์ใหญ่ในวงการบนัเทิงและวงการภาพยนตร์ในจีนแผ่นดินใหญ่ 

  
ประวัต ิ:  

 - เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชนชาติแมนจ ู
- พ.ศ. 2525 เป็นช่างภาพ และจิตรกรในบริษัทส านกัพิมพ์แห่งหนึง่  
- พ.ศ. 2529 ด ารงต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายโฆษณา บริษัทผลติสือ่ด้านวฒันธรรมแห่งหนึง่ 
- พ.ศ. 2532 ไปศกึษาต่อสาขา Media Technology ณ มหาวิทลยั Michigan  
สหรัฐฯ (University of Michigan)  

- พ.ศ. 2537 ส าเร็จการศกึษาสาขา Mass Media ณ มหาวิทยาลยั SUNY สหรัฐฯ  
    (State University of New York, SUNY) 

- พ.ศ. 2537 ร่วมกบัน้องชายก่อตัง้บริษัท Huayi Bros. Media Group ด ารงต าแหน่ง  
     ประธานคณะกรรมการบริหาร โดยในระยะแรกบริษัทผลติเพียงละครโทรทศัน์ 

- พ.ศ. 2541 เร่ิมลงทนุในการสร้างภาพยนตร์ จากนัน้ได้ลงทนุและก่อตัง้บริษัทอีกหลายแห่ง อาทิ  
     บริษัทสือ่และโฆษณา บริษัทสือ่ด้านวฒันธรรมและเศรษฐกิจ บริษัทจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ 
     ต่างประเทศ เป็นต้น  

- ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ขยายตวัและพฒันาจนกลายเป็นหนึง่ในบริษัทด้านภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ที่ 
    ประสบความส าเร็จที่สดุในจีน ปัจจบุนัยงัคงพฒันาเดินหน้าผลตินกัแสดง ภาพยนตร์ และละครคณุภาพ 
    จ านวนมาก 
ผลงานที่ส าคัญ :  

- บริษัทได้รับการจดัอนัดบัเป็นบริษัทชัน้น าของจีน อนัดบัที่ 359 (จาก 500 อนัดบั) และเป็นอนัดับที่ 1 ของ 
สาขาด้านความบนัเทิง 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : คติและค าคมที่น่าสนใจ คือ ท าในสิง่ที่ตนเองชอบ แล้วจะท าออกมาได้ดีที่สดุ (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. 
***** 

 
 

หวางจงจุน (Wang Zhong Jun / 王中军) 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2509 ปัจจบุนัอาย ุ48 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : สือ่ออนไลน์  
บริษัท : Youku Tudou Inc. (优酷土豆股份有限公司 ) 

เว็บไซต์ youku.com และ tudou.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้งาน 
สามารถอปัโหลดและแลกเปลีย่นคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ ซึง่มีเนือ้หา 
หลากหลาย อาทิ รายการโทรทศัน์ มิวสกิวิดีโอ วิดีโอจากทางบ้าน  
งานโฆษณา และบางสว่นจากภาพยนตร์ โดยเว็บไซต์ youku.com เป็น 
เว็บไซต์วิดีโอแชร์ริงเว็บแรกของจีน ส าหรับเว็บไซต์ tudou.com เป็นเว็บไซต์วิดีโอแชร์ริงยอดนิยมที่สดุ 
ของจีน อีกทัง้ยงัเป็นหนึ่งในเว็บไซต์แรกๆ ที่มีวิดีโอแชร์ริงของโลก 

ประวัต ิ:  
  - ศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาอตุสาหกรรมเคม ีณ มหาวิทยาลยั New South Wales 

(The University of New South Wales) นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี 
  - พ.ศ. 2528 ย้ายตามครอบครัวไปอาศยัอยู่สหรัฐฯ ได้เปลีย่นสาขาการเรียนเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ 

ณ มหาวิทยาลยั California (University of California)  
- พ.ศ. 2532 เข้าท างานท่ีบริษัท Bain & Company  

  - พ.ศ. 2535 ศกึษาต่อ ณ มหาวิทยาลยั Leland Stanford Junior   
- พ.ศ. 2544 เข้าท างานในบริษัท SOHU ด ารงต าแหน่ง Chief Operating Officer (COO) และในปี  
   พ.ศ. 2547 ได้เลือ่นต าแหน่งเป็น CEO บริษัท SOHU (SOHU.COM) 

  - พ.ศ. 2549 ก่อตัง้เว็บไซต์ youku.com ด ารงต าแหน่ง CEO และ COO ควบกนัสองต าแหน่งจนถงึ 
ปัจจบุนั 

  - พ.ศ. 2553 บริษัท youku ได้เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ 
- พ.ศ. 2555 เว็บไซต์ youku.com ได้รวมกบัเว็บไซต์ tudou.com กู่หย่งเชียงได้ด ารงต าแหน่ง CEO ของ 
   บริษัท Youku Tudou Inc. 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2553 ได้รับคดัเลอืกเข้ารับรางวลับคุคลส าคัญแห่งปีของวงการธุรกิจในการจดัการประชมุ 
นกับริหารระดบัโลกประจ าปี ณ กรุงปักกิ่ง  

- พ.ศ. 2554 ได้รับคดัเลอืกเข้ารับรางวลับคุคลส าคัญแห่งปีที่มีความก้าวหน้าในด้านธุรกิจในการจดังาน 
นกัธุรกิจระดบัโลกประจ าปี ณ กรุงปักกิ่ง  

ที่มา : youxinwunao.// 2014.// 古永锵.//Available:  
http://baike.baidu.com/view/251879.htm?fr=aladdin/./07/08.2014. 

***** 

กู่หย่งเชียง (Victor Koo / 古永锵) 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2516 ปัจจบุนัอาย ุ41 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557)  
ภมิูล าเนา : มณฑลอนัฮยุ 
ธุรกิจ : ผลติและวิจยัโปรแกรม (Software) 
บริษัท : IFLYTEK CO.,LTD. (安徽科大讯飞股份有限公司 ：科大讯飞) 
   ผลติและวิจยัเทคโนโลยีการสัง่การด้วยเสยีง (Intelligent voice) และ 

เทคโนโลยีด้านภาษา ผลติและพฒันาโปรแกรม (Software)  
และชิป (Chip) เป็นบริษัทผลติและวิจยัเทคโนโลยีการสัง่การด้วยเสยีงที่ 
ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก มีผู้ใช้บริการประมาณ 300 ล้านคน 
 

ประวัต ิ:  
  - พ.ศ. 2533 เข้าศกึษาที่มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of  

 Science and Technology of China) 
  - พ.ศ. 2541 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขา Communication and Electronic System จาก 
    มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน 
  - พ.ศ. 2542 ก่อตัง้บริษัท IFLYTEK CO.,LTD. ด ารงต าแหน่ง CEO จนถงึปัจจบุนั 
  - พ.ศ. 2546 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขา Signal and Information Processing 
  - ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษานกัศกึษาปริญญาเอก มหาวิทยาลยั 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน  
  - พ.ศ. 2552 ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ควบกบัต าแหน่ง CEO ของบริษัทฯ 
  - พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ในเมืองเซินเจิน้ กลายเป็นบริษัทท่ีก่อตัง้โดยนกัศกึษา 

แห่งแรกของจีนท่ีได้เข้าสู่ตลาดหลกัทรัพย์ 
ผลงานที่ส าคัญ :  
  - พ.ศ. 2553 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 10 ของผู้ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียอดเยี่ยม 

ของประเทศจีน 
  - พ.ศ. 2554 ได้รับรางวลั CEO บริษัทจ ากดัยอดเยีย่มแห่งปี จากนิตยสาร Forbes 
  - พ.ศ. 2556 ได้รับรางวลันกัธุรกิจแห่งปี จาก CCTV 
  - พ.ศ. 2557 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจชัน้น าที่มีอิทธิพลสงูสดุของจีน อนัดบัที่ 48  

(จาก 50 อนัดบั) จากนิตยสาร Fortune 
ที่มา : zhengkun0000.//2014.//刘庆峰.//Available:  

http://baike.baidu.com/view/109011.htm?fr=aladdin/./07/08.2014. 
***** 

 

หลิวชิ่งเฟิง (Liu Qing Feng / 刘庆峰) 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2513 ปัจจบุนัอาย ุ44 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองหวงก่าง มณฑลหเูป่ย  
ธุรกิจ : เว็บเสร์ิชเอ็นจิน้ และโปรแกรมสแกนไวรัส Qihoo360 
บริษัท : Qihoo360 (北京奇虎科技有限公司 ：奇虎 360)  

เว็บไซต์ www.360.cn ซึง่เป็นเว็บเสร์ิชเอ็นจิน้ยอดนิยมของจีน  
และเป็นผู้สร้างโปรแกรม Qihoo360 ซึง่เป็นโปรแกรมสแกนไวรัส 
ยอดนิยมในจีน  

 
ประวัต ิ:  
  - พ.ศ. 2535 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และการสือ่สาร มหาวิทยาลยั  

การคมนาคมซีอาน (Xi`an Jiaotong University) 
  - พ.ศ. 2538 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมดแูลและควบคมุระบบคอมพิวเตอร์ 

ในสถานศกึษา มหาวิทยาลยัการคมนาคมซีอาน (Xi`an Jiaotong University) 
- พ.ศ. 2538 เข้าท างานในบริษัท Founder Group ซึง่เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีและการแพทย์  
- พ.ศ. 2541 ก่อตัง้บริษัท 3721 (www.3721.com) เป็นผู้บริการเว็บไซต์ที่ให้สมาชิกสามารถโฆษณา
สนิค้าหรือบริการต่าง ๆ ของตนเอง ในปัจจบุนับริษัทได้ปิดตวัลงแล้ว 

- พ.ศ. 2547 ด ารงต าแหน่ง CEO เว็บไซต์ China Yahoo (www.yahoo.com.cn) 
- พ.ศ. 2549 ก่อตัง้บริษัท Qihoo360 ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร จนถงึปัจจบุนั 

ผลงานที่ส าคัญ :  
  - พ.ศ. 2554 สามารถน าบริษัทฯ เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ในนครนิวยอร์ก สหรัฐฯ ได้ส าเร็จ  
  - พ.ศ. 2553 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน 
  - พ.ศ. 2554 ได้รับรางวลัผู้น าแห่งปีของวงการธุรกิจ 

- พ.ศ. 2556 ได้รับรางวลันกัธุรกิจแห่งปี 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. 
***** 

 
 
 

 
 

โจวหงอี (Zhou Hong Yi / 周鸿祎) 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2471 ปัจจบุนัอาย ุ86 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองฮว๋าหนิง มณฑลยนูนาน  
ธุรกิจ : อตุสาหกรรมการเกษตร  
บริษัท : ส้มปิงถาง (Bingtang navel orange) เป็นส้มที่มีชื่อเสยีงที่สดุ 
 ของมณฑลยนูนาน รสชาติหวานกลมกลอ่ม ราคาค่อนข้างสงู 
 ถงึแม้จะปลกูที่มณฑลยนูนาน แต่ในมณฑลยนูนานกลบัหาซือ้ส้ม 
 ชนิดนีไ้ด้ยากมาก หลงัเก็บเกี่ยวผลผลติ ส้มจะถกูสง่ไปจ าหน่ายยงั 
 เมืองเซินเจิน้ กรุงปักกิ่ง และนครเซี่ยงไฮ้ 
 
ประวัต ิ:  

- พ.ศ. 2498 ด ารงต าแหน่งหวัหน้าดูแลเขตเมืองยวี่ซี มณฑลยนูนาน 
- พ.ศ. 2522 ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงงานบุหร่ียวี่ซ ี
- พ.ศ. 2537 ได้รับยกย่องให้เป็นบคุคลส าคญัของจีนในยคุที่มีการปฏิวติัประเทศจีน และได้ด ารง 
   ต าแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทยาสบูหงทา (Hongta Tobacco (group)  
 Co.,LTD) ซึง่เป็นยาสบูที่มีชื่อเสยีงของจีน และได้รับสมญานามเป็น “ราชาแห่งยาสบูจีน”  
  ต่อมาภายหลงัฉู่ฉือเจีย้นโดนตดัสนิจ าคกุตลอดชีวิต ข้อหาทจุริตกว่า 1,740,000 ดอลลาร์สหรัฐ  
  ในวยั 71 ปี  
- พ.ศ. 2545 ได้รับการปลอ่ยตวัให้ออกมารักษาตวัจากอาการโรคเบาหวาน 
- พ.ศ. 2546 ในวยั 75 ปี ได้ใช้บัน้ปลายชีวิตท าสวนผลไม้อยู่ที่บ้าน โดยเหมาซือ้ที่บนภเูขา  
4,800 ไร่ เพื่อท าไร่ส้ม อีกทัง้ได้คิดค้นวิธีปลกูส้มให้มีรสชาติที่หวานกลมกลอ่มถกูปากชาวจีน  

ผลงานที่ส าคัญ :  
- ปัจจบุนัได้กลายเป็น “ราชาแห่งส้ม” มีผลผลติส้มราว 8,000 ตนั บริษัทฯ สามารถสร้างก าไรได้มากกวา่  
   30 ล้านหยวนต่อปี มีเกษตรกรในไร่ส้ม 110 คน ซึง่มีรายได้เฉลีย่ต่อหวั 3 – 8 หมื่นหยวน ต่อปี  

แหล่งอ้างอิง : 精鹰之子.//2014.//褚时健.//Available:  
http://baike.baidu.com/view/1067961.htm?fr=aladdin/./07/09.2014. 

***** 
 
 
 
 

 

ฉู่ฉือเจีย้น (Chu Shi Jian / 褚时健) 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ปัจจบุนัอาย ุ63 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองหลิว่โจว เขตปกครองตนเองกว่างซี 
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ (ด้านท่ีอยู่อาศยั) 
บริษัท : China Vanke Co.,Ltd. (万科企业股份有限公司 ：万科) 

 ด าเนินกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์ (ด้านท่ีอยู่อาศยั) ที่ใหญ่สดุในจีน  
 เป็นบริษัทแรกในจีนท่ีมีรายได้เฉลีย่ต่อปีสงูกว่า 1 แสนล้านหยวน  
 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นของกิจการที่มีผลการด าเนินงานและฐานะ 
 การเงินดี จงึเป็นหุ้นท่ีได้รับความนิยมในตลาดหลกัทรัพย์ สาขาใหญ่ของบริษัท ตัง้อยู่ที่เมืองเซินเจิน้  
 มณฑลกวางตุ้ง และมีสาขาย่อยที่ตัง้อยู่ตามเมืองต่างๆ ทัว่จีนอีกกว่า 20 กว่าแห่ง  
 

ประวัต ิ:  
  - พ.ศ. 2521 ส าเร็จการศกึษาด้านรางรถไฟ จากมหาวิทยาลยัการคมนาคมหลานโจว  

(Lanzhou Jiaotong University) 
  - หลงัส าเร็จการศกึษา ได้เข้าท างานท่ีบริษัท Guangzhou Railway Group 

และกรมการค้าระหว่างประเทศ มณฑลกวางตุ้ง ตามล าดบั 
  - พ.ศ. 2527 ก่อตัง้ศนูย์แสดงและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ณ เมืองเซินเจิน้  

โดยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศนูย์ฯ 
- พ.ศ. 2531 เปลีย่นจากศนูย์แสดงและจดัจ าหน่ายฯ เป็นบริษัท China Vanke Co.,Ltd. โดยด ารง
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ควบกบัต าแหน่งผู้อ านวยการจนถงึปัจจบุนั 

  - ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ สมาคมอสงัหาริมทรัพย์แห่งประเทศจีน 
รองประธานสมาคมอสงัหาริมทรัพย์แห่งเมืองเซินเจิน้ และรองประธานสมาคมหอการค้าเมืองเซินเจิน้ 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2537 ได้รับรางวลันกัธุรกิจยอดเยี่ยม จากงานนกัธุรกิจทองค า ณ เมอืงเซินเจิน้ ครัง้ที่ 1 
- พ.ศ. 2544 ได้รับรางวลันกัธุรกิจยอดเยี่ยม จากงานนกัธุรกิจทองค า ณ เมอืงเซินเจิน้ ครัง้ที่ 2 
- พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2544 บริษัทฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ยอดเยี่ยมที่สดุในโลก 
จากนิตยสาร Forbes  

- พ.ศ. 2543 ถงึ พ.ศ. 2545 ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นบริษัทจ ากดั ที่มีศกัยภาพในการพฒันามาก 
ที่สดุในจีน และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น าในด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ติดต่อกนั 3 ปีซ้อน 

ที่มา : 掰嘟嘟.// 2014.//王石.//Available:  
http://baike.baidu.com/view/99576.htm?fr=aladdin/./07/09.2014. 

***** 

 

หวางฉือ (Wang Shi / 王石) 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2508 ปัจจบุนัอาย ุ49 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองเวยห่าย มณฑลซานตง 
ธุรกิจ : สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์   
บริษัท : Goer Tek Inc. (歌尔声学股份有限公司 ：歌尔声学) 
 ด าเนินกิจการผลติและวิจยัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อาทิ  
 เคร่ืองขยายเสยีง หลอดภาพ อะไหลไ่ฟฟ้า แผงวงจรฉายภาพ  
 LED เป็นต้น เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีระดบัสงูของประเทศ  
 ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ผลติสนิค้าและให้บริการแก่บริษัทชัน้น าของโลก  
 อาทิ Samsung, Apple, LG, Panasonic, Sony, Google, Microsoft, HP, Plantronics,  
 Cisco Systems เป็นต้น บริษัทฯ ครองสดัสว่นในตลาดโลกด้านการผลติไมโครโฟนเป็นอนัดับต้น 
 มียอดการจ าหน่ายแว่นตา 3 มิติและหฟัูง Bluetooth เป็นอนัดบั 1 ของโลก รวมทัง้มียอดจ าหน่าย 
 ล าโพงขนาดเลก็และหฟัูงของโทรศพัท์ เป็นอนัดบั 1 ของจีน และอนัดบั 3 ของโลก 
 
ประวัต ิ:  
  - ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเป่ยหาง (Beihang University) 

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม มหาวิทยาลยัชิงหวั  
(Tsinghua University) 

  - ภายหลงัส าเร็จการศกึษา ได้ท างานในวงการสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์กว่า 10 ปี 
  - พ.ศ. 2544 ร่วมกบัภรรยากอ่ตัง้บริษัท Goer Tek Inc. โดยด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร  

จนถงึปัจจบุนั 
  - พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ในเมืองเซินเจิน้  

- พ.ศ. 2554 รายได้ของบริษัทมีมลูค่าถงึ 437 ล้านหยวน ก าไรเติบโตมากขึน้ถงึ 82% รวมมลูค่ากว่า  
55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

- พ.ศ. 2556 รายได้ทัง้ปีของบริษัทมีมลูค่าถงึ 10,000 ล้านหยวน ก าไรเติบโตมากขึน้ถึง 44% 
ผลงานที่ส าคัญ :  

- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 100 ของนกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุในจีน  
จากนิตยสาร Forbes โดยมีทรัพย์สนิทัง้สิน้มลูค่ากว่า 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา : 西门口前.// 2013.//姜滨.//Available:  
http://baike.baidu.com/subview/4707989/11053156.htm?fr=aladdin/./07/10.2014. 

***** 

 

เจยีงปิน (Jiang Bin / 姜滨) 



อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2505 ปัจจบุนัอาย ุ52 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองอลุมุฉีู (Urumqi) เขตปกครองตนเองซินเจียง 
ธุรกิจ : พลงังาน รถยนต์ และอสงัหาริมทรัพย์ 
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) เป็นบริษัทข้ามชาติ 
 ขนาดใหญ่ ที่ด าเนินกิจการด้านพลงังาน รถยนต์ และอสงัหาริมทรัพย์  
ประวัต ิ:  

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  
    มหาวิทยาลยั Chinese Academy of Social Sciences (CASS) 

- พ.ศ. 2532 ก่อตัง้บริษัทฯ โดยใช้เงินตนเอง 3,000 หยวน และกู้ธนาคารอีก 400,000 หยวน  
    เร่ิมแรกได้รับเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถตกัดินของร้านจ าหน่ายรถตกัดินแห่งหนึง่ในเขตปกครองตนเอง 
    ซินเจียง ต่อมาได้เปิดร้านอาหารกวางตุ้ง แต่ไม่ประสบความส าเร็จ จากนัน้ได้หนัมาลงทนุเปิดสวนสนุก  
    และร้านอาหารฮอ่งกง ต่อมาภายหลงั ร้านอาหารแห่งนีไ้ด้กลายเป็นศนูย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมลู 
    ทางด้านธุรกิจ 

- พ.ศ. 2535 ได้ลงทนุท าธุรกิจขดุเจาะน า้มนั กลายเป็นบริษัทน าเข้าส่งออกที่ใหญ่ติดอนัดบัในเขต 
  ปกครองตนเองซินเจียง 
- พ.ศ. 2536 เร่ิมลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  
- ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท Xinjiang Guanghui Industry  
 Investment Group Company Limited 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2545 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุในจีน อนัดบัที่ 3 
จากนิตยสาร Forbes 

- พ.ศ. 2547 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นผู้ที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุในจีน (The richest people of China)  
อนัดบัที่ 12 (จาก 100 อนัดบั) โดยนิตยสาร Hurun 

- พ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุในจีน อนัดบัที่ 14 
จากนิตยสาร Forbes โดยมีทรัพย์สนิทัง้สิน้มลูค่ากว่า 19,530 ล้านหยวน  

- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นเศรษฐีใหม่ที่มทีรัพย์สนิมากที่สดุในจีน อนัดบัที่ 17  
โดยมีทรัพย์สนิทัง้สิน้มลูค่ากว่า 20,000 ล้านหยวน 

- ได้รับการยกย่องเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของจีน 
ที่มา : sale2.// 2014.//孙广信.//Available:  

http://baike.baidu.com/subview/312827/11093889.htm?fr=aladdin/./07/10.2014. 
***** 

ซุนกว่างซิน้ (Sun Guang Xin / 孙广信) 



หเูม่าหยวน (Hu Mao Yuan / 胡茂元) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ปัจจบุนัอาย ุ63 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองส้าวซิง มณฑลเจ้อเจียง   
ธุรกิจ : ยานยนต์ 
บริษัท : SAIC Motor Corporation Limited  

(上海汽车集团股份有限公司 ：上汽集团) 
ด าเนินกิจการด้านอตุสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ของประเทศจีน 

 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยั Shanghai Jiao Tong University  
ระดบัปริญญาโทจากมหาวิทยาลยั Fudan University และระดบัปริญญาเอกจาก 
มหาวิทยาลยั Tongji University  

- พ.ศ. 2511 เร่ิมท างานเป็นพนกังานในโรงงานรถหัวลากที่นครเซี่ยงไฮ้จนได้รับต าแหน่ง 
ผู้จดัการในปี พ.ศ. 2526  

- พ.ศ. 2538 ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารในบริษัท Shanghai Automotive Industry  
Corporation และ ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท Shanghai Automotive Co.,Ltd  

- พ.ศ. 2542 ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในบริษัท SAIC Group   
ผลงานส าคัญ :  

- หลงัจากด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หเูม่าหยวนได้เดินทางไปยงัสหรัฐฯ เพื่อเจรจากบับริษัท  
General Motor เร่ืองการร่วมทนุเป็นผลส าเร็จจนก่อตัง้บริษัทร่วมทนุท่ีปัจจบุนัมีชื่อว่า  
Shanghai General Motor Corporation Ltd.และยงัได้ร่วมทนุกบั  Volkswagen อีกด้วย 

                 - นอกจากนีเ้ขายงัมีนโยบายในการขยายหุ้นในตลาดยานยนต์ยโุรป โดยจดัตัง้สาขาในปักกิ่ง 
 เซี่ยงไฮ้ รวมถงึประเทศอื่น ๆ ในยโุรปและเอเชีย ภายใต้การน าของเขา บริษัทกลายเป็นผู้น า 
 ทางด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ และมีแผนท่ีจะพิจารณาเข้าไปลงทนุในประเทศ 
 ไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้และตะวนัออกกลาง 

ที่มา : http://auto.ifeng.com/people/elite/humaoyuan.shtml 
http://www.worldofceos.com/dossiers/maoyuan-hu-2834 

***** 
 
 
 
 
 



เจี่ยเย่วถิง (Jia Yue Ting / 贾跃亭) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2516 ปัจจบุนัอาย ุ41 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองหยวนฉู่ มณฑลซานซ ี
ธุรกิจ : อตุสาหกรรมบนัเทิง สือ่ดิจิตอล 
บริษัท : LeTV เว็ปไซต์ http://www.letv.com  

       ผลติรายการทีว ีกลอ่งรับสญัญาณทีว ีโทรทศัน์ และเว็บไซต์ 
 
ประวัต ิ: 
  - พ.ศ. 2538 ท างานในต าแหน่งหวัหน้าเจ้าหน้าที่เทคนิคดแูล 

เว็บไซต์สรรพากรมณฑลซานซ ี
- พ.ศ. 2546 ก่อตัง้บริษัทเป่ยจิงซีปัวเออร์เทคโนโลยีซึง่รับงานจากchina mobile 
- พ.ศ. 2547 ก่อตัง้บริษัท LeTV เขาทุ่มเทพฒันาธุรกิจของเขาอย่างกล้าหาญโดยเน้นความคิด 
ในการท าธุรกิจที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ คิดแปลก คิดใหม่ จนสามารถขยายและต่อยอด 
ธุรกิจได้ ปัจจบุนันี ้เขาลงทนุสร้างโรงงานผลิตโทรทัศน์เพื่อรองรับระบบเครือข่าย รายการ 
ทีวีต่าง ๆ ที่ในเครือของบริษัท LeTV เขาได้สร้างอาณาจกัรอตุสาหกรรมบนัเทิงโทรทศัน์ครบ 
วงจร นอกจากนีเ้ขายงัได้ลงุทนุในอตุสาหกรรมสรุาและไวน์ด้วย   

- ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งประธานบริษัท LeTV 
 

ผลงานส าคัญ :  
- เว็บไซต์ที่เขาก่อตัง้เป็นเว็บไซต์แรกของโลกที่ได้ IPO เข้าตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทเครือข่าย 
   ของ LeTV ได้ผลติสมาร์ททีวีที่รองรับเครือข่ายอินเตอร์และสามารถรองรับระบบการ 
   ให้บริการในระบบเครือข่ายเดิมของโทรทศัน์ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : เจี่ยเย่วถิงมีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ ท าไมเราต้องเรียกมนัว่าความใฝ่ฝัน หลายครัง้ 
ที่คณุพยายามท าตามฝัน แต่ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ หากคณุเรียกมนัว่าความฝัน คนอื่นคง 
คิดว่าคณุก าลงัฝันอยู่ (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 

***** 
 
 
 

 



หล่ีเจยีเฉิง (Li Jia Cheng / 李嘉诚)  
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2471 ปัจจบุนัอาย ุ86 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองฉาวโจว มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : พลาสติก อสงัหาริมทรัพย์ บริการ ท่าเรือ เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต 
บริษัท : Cheung Kong Holdings (长江实业集团) 

กลุม่บริษัท Cheung Kong มีบริษัทในเครืออีก 19 บริษัท มีมลูค่า 
ตลาดกว่า 1.8 ล้านล้านดอลลาห์ฮ่องกง และเป็นบริษัทท่ีติดอนัดบั 
1 ใน 500 บริษัทชัน้น าของโลก กลุม่บริษัทฯ มีการลงทนุในอตุสาหกรรมหลากหลายประเภท 
อาท ิพลาสติก อสงัหาริมทรัพย์ บริการ ท่าเรือ เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต 

 
ประวัต ิ: 

- ถกูบบีบงัคับให้ออกจากโรงเรียนเมื่ออาย ุ12 ขวบเพื่อท างานกบัญาติในฮ่องกง  
เมื่ออาย ุ15 ปี บดิาเสยีชีวิตลงเขาจงึต้องออกมาท างานเพื่อหาเลีย้งครอบครัว  

- พ.ศ. 2487- พ.ศ. 2492 เร่ิมต้นจากการเป็นตวัแทนขายดอกไม้พลาสติกและนาฬิกา ต่อมา 
ออกมาเปิดบริษัทพลาสติกเป็นของตนเองในปี พ.ศ. 2493 หลงัจากนัน้เขาได้พฒันาบริษัท 
เข้าสูอ่ตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ และน าเข้าตลาดหลกัทรัพย์ในปี พ.ศ. 2515  

- พ.ศ. 2552 ซือ้บริษัท Hutchison Whampoa Limited.  
- ปัจจบุนั เขาด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท Cheung Kong Holdings และ Hutchison  

Whampoa Limited. โดยมีส านกังานท่ีตัง้อยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 52 ประเทศ และมี 
พนกังานกว่า 280,000 คน 
 

ผลงานส าคัญ :  
- ก่อตัง้มลูนิธิ Li Ka Shing Foundation (LKSF) และมหาวิทยาลยั Shantou University  

(STU) เพื่อสนบัสนนุด้านการศกึษา 
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 ปัจจบุนัอาย ุ57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : ต าบลจ้าวอาน เมืองจ้างโจว มณฑลฝเูจีย้น 
ธุรกิจ : การบนิและอากาศยาน 
บริษัท :  Aviation Industry Corporation of China (AVIC) (中国航空工 

                    业集团公司：中航工业) ด าเนินกิจการด้านการบนิ ทัง้เคร่ืองบนิ 
             พาณิชย์และเคร่ืองบนิทหารควบคมุและดูแลเกี่ยวกบัด้านการบนิ 
             ของจีน 
ประวัต ิ: 

- พ.ศ. 2524 เร่ิมเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน  
- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีด้านวิศกรรมอากาศยานจากมหาวิทยาลยัการบนินานจิง  
- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัฉางเจียง  
- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกด้านการบริหารจดัการจากมหาวิทยาลยัอากาศยานและ 
การบนิปักกิ่ง  

- ปฏิบติัหน้าที่ด้านการวิจยัด้านการบนิและอากาศยานชัน้สงู และบริหารบริษัทด้านธุรกิจ 
การผลติชิน้สว่นเคร่ืองบินของรัฐบาลเป็นเวลาหลายสบิปี จนได้รับการแต่งตัง้จากพรรค 
คอมมิวนิสต์จีนให้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสงูสดุเครือบริษัทอตุสาหกรรมการ 
บนิจีน (Aviation Industry Corporation of China) ในปี พ.ศ.2555 จนถงึปัจจบุนั 

ผลงานส าคัญ :  
- หลนิจัว่หมิงมีประสบการณ์ยาวนานด้านการบริหารบริษัทในเครือการผลติชิน้สว่นอปุกรณ์ 
ประกอบเคร่ืองบนิท่ีส าคญัของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เชิงลกึด้านวิศกรรมการบนิใน 
สายการผลติ และการบริหารองค์กร เขาได้เข้าไปฟืน้ฟูหน่วยงานผลติมอเตอร์ชิน้สว่น 
เคร่ืองยนต์ของรัฐหลายแห่งที่ประสบภาวะขาดทนุให้มีก าไรและเติบโตอย่างมัน่คงด้วยการ 
ใช้มมุมองทางธุรกิจที่ยดึหลกัเศรษฐกิจที่อาศยักลไกตลาดมาเปลีย่นแปลงและปฏิรูปรูปแบบ 
การบริหารงานหน่วยงานการผลิตของรัฐบาลให้มีความทนัสมยั ท าให้บริษัทกลายเป็นบริษัท 
ชัน้น าที่ได้รับการยอมรับในวงการชิน้สว่นเคร่ืองบนิระดบัโลก 

- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นบคุคลส าคัญที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของปี  
จากสถานีโทรทศัน์แห่งประเทศจีน CCTV  

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/712050.htm?fr=aladdin 
***** 

 

 



ว่านหลง (Wan Long / 万隆) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2483 ปัจจบุนัอาย ุ74 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองลัว่เหอ มณฑลเหอหนาน 
ธุรกิจ : อาหารและเนือ้สตัว์แปรรูป 
บริษัท : SHINEWAY GROUP (双汇集团) 
       ด าเนินกิจการผลติและจดัจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป เนือ้สตัว์แปรรูป  
ประวัต ิ: 

- ว่านหลงยังไม่ส าเร็จมธัยมศกึษาตอนปลายก็ได้เข้าสมคัรเป็น 
ทหารช่าง เป็นระยะเวลา 5 ปี หลงัจากปลดประจ าการออกมาก็เข้ามาท างานที่โรงงานผลติ 
เนือ้สตัว์ที่เมืองลัว่เหอ  

- พ.ศ. 2527 ว่านหลงได้รับเลอืกตัง้ให้เป็นหวัหน้าโรงงานผลติเนือ้สตัว์ หลงัจากได้รับต าแหน่ง 
ก็เกิดปัญหาการด้านบริหารจดัการ เขาจงึตดัสนิใจสัง่ปลดรองหวัหน้าโรงงานออกทกุคน  
ขณะเดียวกนัก็ประสบปัญหาการขาดทนุ กิจการเกือบถกูปิดลง ด้วยความมุ่งมัน่ มมุานะ  
ท าให้เขาน าพาโรงงานรอดพ้นจากการปิดกิจการมาได้ ต่อมาเขาตดัสนิใจลงทนุสร้างโรงงาน 
แร่เนือ้ที่ทนัสมยั แปรรูปเนือ้หมเูป็นไส้กรอก พร้อมกบัหาตลาดสง่ออกต่างประเทศ  
ขยายกิจการลงทนุในต่างประเทศ จนสามารถจดัตัง้ SHINEWAY GROUP อตุสาหกรรม 
แปรรูปเนือ้สตัว์ครบวงจร 

ผลงานส าคัญ 
- ได้รับแต่งตัง้จากรัฐบาลให้เป็นท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจ  
- เป็นกรรมการสมาคมอตุสาหกรรมเนือ้สตัว์โลก 
- เข้าร่วมประชมุสมชัาสามญัพรรคคอมมิวนิสต์ครัง้ที่ 9 และ 10  
- ได้รับรางวลัผู้บริหารดีเด่น  
- ได้รับรางวลัต้นแบบการบริหารแรงงาน แห่งมณฑลเหอหนาน 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : ว่านหลงมีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ กอ่ตัง้กิจการด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและมี 
                           คณุธรรม  (诚言立企 德行天下 ) 
ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/33415/899 9526.htm?fr=aladdin 

***** 
 
 
 
 

 

http://baike.baidu.com/subview/33415/899


หวางยวู่ ส่ัว (Wang Yu Suo / 王玉锁) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปัจจบุนัอาย ุ50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองป้าโจว มณฑลหเูป่ย 
ธุรกิจ : ขดุเจาะและล าเลยีงก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท : ENN Group Co., Ltd. (新奥集团股份有限公司) 

ด าเนินกิจการขดุเจาะและให้บริการล าเลยีงขนส่งก๊าซธรรมชาติ  
 

ประวัต ิ: 
- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีด้านการบริหารจดัการและ 
ระดบัปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์การเงินเทียนจิน  

- ก่อนเร่ิมการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั เขาเคยผิดหวงักบัการสอบเข้ามหาวิทยาลยัถงึสามครัง้  
เขาจงึได้เร่ิมต้นธุรกิจค้าขายเลก็ ๆ น้อย ๆ จนได้มีโอกาสรู้จกัแหลง่ก๊าซหงุต้มและได้เร่ิมธุรกิจ 
ซือ้มาขายไปจนตัง้ตวัได้ อีกทัง้ได้ตัง้บริษัทให้เช่ารถยนต์ในเวลาเดียวกัน 

- พ.ศ. 2533 รัฐบาลยกเลกิการผกูขาดก๊าซธรรมชาติและเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถหาแหลง่ 
ขดุเจาะเพื่อสง่ขายเองได้ บริษัทของเขาจงึถือเป็นธุรกิจด้านพลงังานเอกชนรายแรก ๆ  
ที่เร่ิมต้นในจีน ซึง่เป็นข้อได้เปรียบในด้านการสัง่สมประสบการณ์ การมีทรัพยากรบคุคล 
ผู้ เชี่ยวชาญการขดุเจาะมากกว่ารายใหม่ ๆ ที่เพิ่งเร่ิมเข้ามาในอตุสาหกรรม ข้อได้เปรียบนีท้ า 
ให้ธุรกิจสามารถสัง่สมเงินทนุได้รวดเร็วซึง่ท าให้มีโอกาสในการลงทนุขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ 
ในพืน้ท่ีห่างไกลที่มีต้นทนุการเสาะหาแหล่งก๊าซที่มากกว่าคู่แข่งรายใหม่ได้ นอกจากนีย้งัรับ 
ล าเลยีงก๊าซธรรมชาติทางท่อจากแหลง่ขดุเจาะของรัฐบาลไปยงัเมืองต่าง ๆ อีกด้วย ซึง่การ 
เป็นรายแรก ๆ ในวงการยิ่งสร้างข้อได้เปรียบด้านเครือข่ายท่อขนสง่ที่มากกว่าและครอบคลมุ 
ก่อนคู่แข่งรายอื่น 

   - ปีพ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 500 บริษัทชัน้น าของจีนอนัดบัที่ 41 และปี พ.ศ. 
     2556 อยู่ในอนัดบัที่ 240 

 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : ข้อคิดที่น่าสนใจของบริษัท ENN Group Co., Ltd. คือ ธุรกิจพลงังานไม่ได้ส าคญัที่การ 

ได้มาซึง่พลงังาน แต่ธุรกิจแข่งขนักนัด้วยเครือข่าย ผู้ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการ 
ล าเลยีงได้ครอบคลมุและสามารถควบคมุต้นทุนในระดบัที่เหมาะสมได้ คือผู้ที่อยู่เหนือ 
ชยัชนะ 

ที่มา : http://www.baike.com/wiki/%E7%8E%8B%E7%8E%89%E9%94%81 
***** 

 

 



ซีกั๋วหวั (Xi Guo Hua / 奚国华) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 ปัจจบุนัอาย ุ64 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : นครเซี่ยงไฮ้ 
ธุรกิจ : การสือ่สารและโทรคมนาคม 
บริษัท : China Mobile Limited (中国移动通信集团公司 ：中国移动) 
    เป็นบริษัทเครือข่ายสญัญาโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สดุในจีน 
ประวัต ิ: 

- พ.ศ. 2511 เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์  
- ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัถงจี ้ 
- ส าเร็จปริญญาเอกสาขาการบริหารจดัการและปริญญาดษุฏีบณัฑิตกิตตศกัด์ิสาขาวิศวกรรม 
ชัน้สงู อีกทัง้ยงัเป็นศาสตราจารย์พิเศษในวิทยาลยัวิทยาศาสตร์จีน เคยด ารงต าแหน่งรอง 
อธิบดีกรมโทรเลขนครเซี่ยงไฮ้ อธิบดีกรมโทรคมนาคมทางไกลนครเซี่ยงไฮ้ รองวิศวกรใหญ่ 
กรมบริหารไปรษณีย์โทรเลขและรองอธิบดีกรมโทรเลขกลาง  

- ปัจจบุนัเป็นผู้บริหาร China Mobile Limited  
ผลงานส าคัญ : 

- ซีกัว๋หวั เป็นผู้บริหารบริษัทเครือข่ายสญัญาโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สดุในจีน ถกูพดูถงึอย่าง 
กว้างขวางในสือ่ทัว่โลก หลงัจากทีพ่บปะกบันายทิม คกุ ผู้บริหารบริษัทแอปเปิล้  
เพื่อพดูคยุถงึความร่วมมอืระหว่างกนัหลายครัง้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้บริหารทัง้ 
สองบริษัทจงึได้ตกลงท าสญัญาความร่วมมอืระหวา่งกนั จนท าให้มีผู้ใช้โทรศพัท์มือถือ  
IPhone ภายใต้สญัญาของบริษัท China Mobile กว่า 760 ล้านเคร่ือง ปัจจบุนับริษัท China  
Mobile ได้รับสญัญาอนญุาติการปลอ่ยสญัญาน 4G เป็นรายแรกและเป็นเครือข่าย 4G ที ่
ใหญ่ที่สดุในโลก โดยเขาเป็นผู้ที่อยู่เบือ้งหลงัการวางแผนยทุธศาสตร์การใช้อินเตอร์เน็ต 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 

***** 

 

 

 

 

 



จางจิน้ตง (Zhang Jin Dong / 张近东) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2506 ปัจจบุนัอาย ุ51 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองเทียนฉาง มณฑลอานฮยุ 
ธุรกิจ : กิจการค้าปลกี และอินเทอร์เน็ต 
บริษัท : Suning (苏宁云商集团股份有限公司 ：苏宁) 

ห้างสรรพสนิค้าด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า    
 
ประวัต ิ: 

- พ.ศ. 2527 ส าเร็จการศกึษาเอกภาษาจีนจากมหาวิทยาลยัหนานจิง หลงัจากนัน้ได้เร่ิมสร้าง 
ธุรกิจด้านอตุสาหกรรมหนกัในนครหนานจิง มณฑลเจียงซู  

- พ.ศ. 2533 ได้ใช้เงินทนุสว่นตวัจ านวน 100,000 หยวนเช่าพืน้ท่ีอาคารพาณิชย์ย่านใจกลาง 
เมืองหนานจิง เปิดร้านจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัว่ไปโดยใช้ชื่อร้านว่า  
“Suning” ซึง่เป็นร้านค้าปลกีเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และต่อมาได้ขยายกิจการโดยมีสาขาไป 
ทัว่ประเทศจีน  

- กิจการ Suning เติบโตอย่างมัน่คงท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและก าลงัซือ้ของชาว 
จีนท่ีเพิ่มมากขึน้  

- พ.ศ. 2547 ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์เซินเจิน้ ด้วยจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายเร่ิมแรกกว่า 
  25 ล้านหุ้น  

ผลงานส าคัญ :  
- ติดอนัดบั 1 ใน 20 นกัธุรกิจชัน้น าของจีนท่ีมีสนิทรัพย์มากที่สดุของประเทศ  
จากนิตยสาร Forbes และนิตยสาร Hurun 

- ได้รับการยอมรับในเวทีส าคญัระดบัชาติ อาท ิการเข้าร่วมประชมุกบัสภาที่ปรึกษาการเมอืง 
ระดบัมณฑลและระดบัประเทศของจีนในหลายโอกาส การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน 
สมาคมด้านอตุสาหกรรม การค้าปลกี และด้านการเงินในตลาดหลกัทรัพย์ชัน้น าของจีน 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมที่น่าสนใจของจางจิน้ตง คือ การเป็นผู้ประกอบการแท้จริงแล้วก็คือการ 
คิดจะท าการให้เกิดผลจริง ไม่เพียงแค่การเอาจริงเอาจงัให้โลกได้รับรู้ แต่คือการท าจดุที่ 
ยืนอยู่ให้ดีที่สดุ ด้วยความอตุสาหะหลอมรวมเข้าด้วยกนัไปจนเป็นการใหญ่ที่ประสบ 

                          ผลส าเร็จ “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 ปัจจบุนัอาย ุ68 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองโจวผิง มณฑลซานตง 
ธุรกิจ : สิง่ทอ 
บริษัท : Shandong Weiqiao Pioneering Group Co.,Ltd.   

ด าเนินกิจการด้านสิง่ทอ โดยอตุสาหกรรมการผลติของบริษัทได้รับ 
การพฒันาให้เป็นอตุสาหกรรมการผลติแบบครบวงจร ได้แก่  
การแปรรูปฝ้าย การทอผ้า การย้อมสผ้ีา การผลติไฟฟ้าจากความร้อน 
และการผลติอลมูิเนียม บริษัทฯ กลายเป็นอตุสาหกรรมสิง่ทอที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่ง 
ของมณฑลซานตง และเป็นบริษัทฯ ที่มีอตุสาหกรรมสิง่ทอครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุในโลก  

 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัการเงินและการค้าอานฮยุ  
- ได้รับเลอืกเป็นหนึง่ในตวัแทนการประชมุครัง้ที่ 9 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชดุ 
ที ่11  

- พ.ศ. 2524 ด ารงต าแหน่งผู้จดัการโรงงานน า้มนัเมลด็ฝ้ายของอ าเภอโจวผิง  
- พ.ศ. 2531 ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร Weiqiao Textil  
- พ.ศ. 2537 ด ารงต าแหน่งผู้จดัการโรงงานป่ันฝ้ายของอ าเภอโจวผิง  
- พ.ศ. 2546 ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร Shandong Weiqiao Pioneering Group ขณะนัน้บริษัทฯ 
มีเพียงการแปรรูปน า้มนัจากเมลด็ฝ้ายและมีพนกังานเพียง 61 คน  ปัจจบุนับริษัทฯ มีเขต 
อตุสาหกรรมของตนเอง 5 เขต 14 บริษัทย่อย ครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 1000 เฮกตาร์ (10 ล้าน 
ตารางเมตร) และมีพนกังานกว่า 180,000 คน แนวทางและยทุธศาสตร์การพฒันาของเขา 
ท าให้บริษัทฯ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนได้รับยกย่องว่าเป็น “ยกัษ์ใหญ่แห่งอตุสาหกรรม 
สิง่ทอของจีน” 

ที่มา : http://www.forbes.com/profile/zhang-shiping/  
http://baike.baidu.com/view/335945.htm 

***** 
 
 
 
 
 



จงชิ่งโห้ว (Zhong Qing Hou / 宗庆后) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 ปัจจบุนัอาย ุ69 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง 
ธุรกิจ : อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บริษัท : Hangzhou Wahaha Group   
     ด าเนินกิจการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ซึง่เป็นบริษัทเคร่ืองด่ืมที่ใหญ่ 

ที่สดุในประเทศจีน บริษัทฯ ได้ผลติสินค้ามากมาย อาท ินม น า้ด่ืม  
เคร่ืองด่ืมชกู าลงั น า้ชา น า้ผลไม้ อาหารกระป๋อง ยา และอื่น ๆ กว่า  
150 ชนิด โดยสนิค้าที่ได้รับความนิมยมคือ น า้ด่ืม นม และธัญญาพชืส าเร็จรูปกระป๋อง 
โดยมีฐานการผลติกว่า 70 แห่ง มี 170 สาขา ใน 29 มณฑลทัว่จีน 
และมีพนกังานกว่า 30,000 คน 

ประวัต ิ: 
- หลงัจากส าเร็จการศกึษาระดบัประถมต้น จงชิ่งโห้วได้ออกมาท างานในโรงเกลอืและกลบัไป 
หางโจวอีกครัง้โดยเป็นคนงานแผนกสง่เสริมการขายของโรงเรียนแห่งหนึง่  

- พ.ศ. 2530 เขาร่วมกบัครูวยัเกษียณอีก 2 คน กู้ยมืเงินจ านวน 140,000 หยวน ก่อตัง้บริษัท  
Hangzhou Wahaha Group เพื่อผลตินม อีกทัง้ยงัเป็นตวัแทนขายน า้อดัลม น า้แข็งและ 
เคร่ืองเขียนอีกด้วย เขาได้ด ารงต าแหน่งประธานบริหารบริษัท Hangzhou Wahaha Group  
มาจนถงึปัจจบุนั 

ผลงานส าคัญ : 
- พ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจที่รวยที่สดุในจีน 

ที่มา : http://www. wahaha.com.cn  
http://www.forbes.com/profile/zong-qinghou/  
http://baike.baidu.com/view/101815.htm 

***** 
 



เถียนกั๋วล่ี (Tian Guo Li / 田国立) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2503 ปัจจบุนัอาย ุ54 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : มณฑลเหอเป่ย 
ธุรกิจ : การเงินการธนาคาร 
บริษัท : Bank of China (中国银行 : BOC) 
 ด าเนินกิจการด้านการเงินครบวงจร เป็นหนึง่ในธนาคารที่ใหญ่ที่สดุในจีน 
 
ประวัต ิ: 

- พ.ศ. 2526 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัการเงินและ   
เศรษฐศาสตร์หเูป่ย และระดบัปริญญาเอกสาขาด้านกฎหมาย มหาวิทยาลยัปักกิ่ง  

- เถียนกัว๋ลี่ เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคาร โดยท างานด้านการเงินและการธนาคารมาตลอด 
ตัง้แต่จบปริญญาตรี เร่ิมต้นท างานครัง้แรกที่ China Construction Bank (CCB) ธนาคารยกัษ์ใหญ่  
5 อนัดบัแรกของจีน และเติบโตจนได้รับต าแหน่งผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  

- พ.ศ. 2542 ด ารงต าแหน่งประธานบริษัทการเงิน China Cinda Asset Management Corporation  
- พ.ศ. 2553 เข้าด ารงต าแหน่งประธาน China CITIC Bank (CNCB)  
- พ.ศ. 2556 ด ารงต าแหน่งประธาน Bank of China (BOC) 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2553 ได้รับรางวลั “นกัการเงินผู้ทรงคณุค่า” ประจ าปี 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 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bank.jrj.com.cn/2013/06/01083115358097.shtml
http://cpc.people.com.cn/gbzl/html/130400041.html


หลิวหยงห่าว (Liu Yong Hao / 刘永好) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ปัจจบุนัอาย ุ63 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : นครเฉิงต ูมณฑลเสฉวน 

ธุรกิจ : อาหารสตัว์ การเงิน อสงัหาริมทรัพย์ และผลติภณัฑ์นม 
บริษัท :  New Hope Group (新希望集团)  

ด าเนินกิจการเกี่ยวกบัด้านเกษตร ปศสุตัว์ อาหาร เคมีและพลงังาน 
อสงัหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพืน้ฐาน และการเงิน เป็นต้น 
มีพนกังานรวมกว่า 80,000 คน บริษัทฯ ได้รับการขนานนามว่าเป็น  
“ราชาแห่งอาหารสตัว์จีน” อีกทัง้ยงัได้รับการคดัเลอืกให้เป็นธุรกิจเอกชนท่ีใหญ่ 
ที่สดุในจีน 

ประวัต ิ: 
- ส าเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัโปลเิทคนิคเสฉวน  
- ครอบครัวของหลวิหย่งหา่ว เรียกได้ว่ามีฐานะยากจน เขากบัพี่ชายอีกสามคนเร่ิมต้นเปิดธุรกิจเลก็ ๆ  
ในหมู่บ้าน ด้วยการขายนาฬิกาและรถจกัรยาน จากเงินเพียง 1,000 หยวน ต่อมาขยายกิจการท าเกี่ยวกบั 
การเพาะปลกูและเพาะพนัธุ์นกกระทา หลงัจากนัน้ 6 ปี พวกเขาสามารถรวบรวมเงินได้ 10 ล้านหยวน  
และเปลีย่นมาท าโรงงานอาหารสตัว์ จนประสบความส าเร็จอย่างมาก 

- พ.ศ. 2525 ร่วมกบัพี่ชายอีก 3 คน เปิดกิจการด้านการผลติอาหารสตัว์ในหมู่บ้านท่ีอ าเภอซินจิน นครเฉิงต ู
- พ.ศ. 2535 ได้จดทะเบยีนก่อตัง้กลุม่บริษัท Hope Group  
- พ.ศ. 2538 Hope Group ได้รับการคดัเลอืกจาก State Administration for Industry and Commerce of  

the Peoples Republic of China (SAIC) ให้เป็น “ธุรกิจเอกชนท่ีใหญ่ที่สดุในจีน”   
- พ.ศ. 2539 หลวิหยงห่าว ได้แยกกิจการกบัพี่ชาย และก่อตัง้ New Hope Group ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร จนถงึปัจจบุนั อีกทัง้ยงัควบต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร  
China Minsheng (CMBC / 中国民生银行) 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น “ดาวรุ่งแห่งเอเชีย” จากนิตยสาร Businessweek ของสหรัฐฯ 
- ได้รับรางวลั “นกัธุรกิจเอกชนยอดเยี่ยม 10 อนัดบัแรกของจีน”  
- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีที่ร ่ารวยที่สดุในโลก อนัดบัที ่353 ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิ 3,800  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และติดอนัดับ 23 ของจีน จากนิตยสาร Forbes 

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/148174.htm 
***** 



ต่งเหวินเปียว (Dong Wenbiao / 董文标) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปัจจบุนัอาย ุ57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  อ าเภอเย่เสีย้น 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) 

 ด าเนินกิจการด้านการเงินการธนาคาร เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจีน  
ที่ก่อตัง้โดยภาคเอกชน  
 

ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาจากคณะการเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซี่ยเหมิน เร่ิมต้นชีวิตการท างานเป็น 
อาจารย์  

- พ.ศ. 2527 ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีวิทยาลยัการเงินเหอหนาน  
- พ.ศ. 2534 เร่ิมท างานด้านการเงินการธนาคาร โดยด ารงต าแหน่งผู้จดัการใหญ่ Bank of  

Communications (BCM) สาขานครเจิง้โจว มณฑลเหอหนาน  
- พ.ศ. 2536 ด ารงต าแหน่งประธานบริษัทหลกัทรัพย์ Haitong Securities Co., Ltd.  
- พ.ศ. 2539 ได้เข้าท างานใน China Minsheng Banking Co., Ltd (CMBC) โดยด ารงต าแหน่ง 
รองผู้จดัการใหญ่ จากนัน้ได้เลือ่นต าแหน่งเป็นผู้จดัการใหญ่  

- พ.ศ. 2549 ด ารงต าแหน่ง ประธาน China Minsheng Bank  
- พ.ศ. 2555 - ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่ง รองประธาน China Federation of Industry & Commerce   

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2554 ได้รับรางวลั “นายธนาคารผู้ทรงคณุค่า” ประจ าปี จากการจดัอนัดบัของ China Business  

Network Financial Value Ranking  
ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : ต่งเหวินเปียว เป็นบคุลากรส าคัญที่ท าให้ China Minsheng Bank เติบโตอย่างรวดเร็ว เขาเคยให้ 

สมัภาษณ์ว่า สิง่ส าคญัที่ท าให้เขาประสบความส าเร็จ คือ “การทุ่มเท ท างานด้วยใจรัก จริงใจ  
และมีเมตตา” 

ที่มา : http://bank.hexun.com/2014-04-23/164200140_1.html 
***** 

 

http://bank.hexun.com/2014-04-23/164200140_1.html


จางรุ่ยหม่ิน (Zhang Rui Min / 张瑞敏) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปัจจบุนัอาย ุ57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมอืงไหลโจว มณฑลซานตง 
ธุรกิจ : เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
บริษัท :  Haier (海尔集团) ด าเนินกิจการด้านผลติและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่เป็นบริษัทยกัษ์ใหญ่ด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในจีน 
ประวัต ิ:   

- ส าเร็จการศกึษาด้าน MBA จากมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติจีน  

- พ.ศ. 2527 ขาดทนุจากธุรกิจโรงงานผลิตตู้ เย็นจ านวน 1.47 ล้านหยวน เนื่องจากสนิค้าไม่ได้มาตรฐาน  
เขาจงึให้พนกังานด าเนินการท าลายตู้ เย็นรวมทัง้สิน้ 76 ตู้  จากนัน้เขาได้ใช้แนวคิดในการสร้าง 
แบรนด์ Haier คือ “หากไม่เป็นท่ี 1 ก็เลกิท า” โดยเน้นพฒันาคณุภาพทัง้คน และสินค้า รวมถงึเทคโนโลยี  
เพียงแค่ 4 ปี ตู้ เย็นของบริษัทฯ ได้รับรางวลัเป็น “สินค้าที่มีคณุภาพดี”  

- พ.ศ. 2534 ก่อตัง้บริษัท Haier Group ด ารงต าแหน่งประธานบริษัท หลงัจากนัน้ 30 ปี เขาได้พฒันา Haier  
Group จนกลายเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสยีง และเป็นบริษัทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอนัดบัต้นๆ ของจีน  
โดยแบรนด์ Haier ติดอนัดบัเคร่ืองหมายการค้าที่ดีที่สดุของจีน 10 อนัดบัแรก 

- พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2541 เป็นช่วงของการสร้างความหลากหลายของบริษัทฯ โดยแตกสายการผลติมากขึน้  
อาท ิเคร่ืองซกัผ้า ทีวี แอร์ และได้ก่อสร้างนิคมอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแห่งแรกของจีน 

- พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2548 เป็นช่วงการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ เร่ิมตัง้โรงงานในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐฯ  
อิตาล ีเป็นต้น 

- พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2555 ช่วงกลยทุธ์สนิค้าระดบัโลก แบรนด์ Haier กลายเป็นแบรนด์ที่มีราคาสงูเป็นอนัดบั 
ต้นๆ ของจีน ติดต่อกนันานกว่า 11 ปี ด้วยมลูค่าแบรนด์ 96,280 ล้านหยวน 

- พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2562 ยคุเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงธุรกจิและตลาด และขายสนิค้าบนอินเตอร์เน็ต 
ผลงานที่ส าคัญ :  

- พ.ศ. 2542 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น “บคุคลยอดเยี่ยม 50 อนัดบัแรกของเอเชีย” จาก Business Week 
- พ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นหนึง่ในนกัธุรกิจชัน้น าที่มีอิทธิพลสงูสดุของจีน จากนิตยสาร Fortune  

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : จางรุ่ยหมิ่นมีหลกัการท าธรุกิจที่น่าสนใจคือ “เรียนรู้จากความผิดพลาด” ธุรกิจของเขาจงึประสบ 
ความส าเร็จ 

ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/28167/6532695.htm 
***** 



หม่าหมิงเจ๋อ (Ma Ming Zhe / 马明哲) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2498 ปัจจบุนัอาย ุ59 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  มณฑลจี๋หลนิ 
ธุรกิจ : ประกนัภยั 
บริษัท :  Pingan Insurance Group (中国平安保险(集团)股份有限公司 ： 

中国平安) ด าเนินกิจการด้านการเงิน การประกนัภยั การประกนัชีวิต  
การธนาคาร หลกัทรัพย์ บริหารสนิทรัพย์ และกองทนุ มีสาขากว่า 1,000 แห่ง 
ในเมืองต่าง ๆ ของจีน มีลกูค้ากว่า 56 ล้านคน ลกูค้าประเภทบริษัท 
กว่า 4 ล้านราย มีพนกังานกว่า 560,000 คน ในปีพ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นบริษัทยอดเยี่ยม 500  
อนัดบัแรกของโลก อนัดบัที ่181 จากนิตยสาร Forbes 

 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกด้านการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัการเงินและเศรษฐศาสตร์จงหนาน 
- พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2531 ท างานในนิคมอตุสาหกรรมเสอโข่ว ส านกังานสง่เสริมการลงทนุจากต่างประเทศ 
- พ.ศ. 2531 เข้าท างานในบริษัทประกนัภยั Pingan ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัท ในต าแหน่งผู้จดัการใหญ่  
- พ.ศ. 2545 จนถงึปัจจบุนั ด ารงต าแหน่ง CEO  

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2556 เป็น CEO บริษัทมหาชนจ ากดัของจีนที่มีค่าตวัสงูสดุเป็นอนัดบั 4 ด้วยค่าตอบแทนปีละ 5.68  
ล้านหยวน 

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/336456.htm 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยวี่เล่ียง (Yu Liang / 郁亮) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2508 ปัจจบุนัอาย ุ49 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงซูโจว มณฑลเจียงซู  
ธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท :  Vanke Real Estate (万科地产)  
 ก่อตัง้เมื่อพ.ศ. 2527 ปัจจบุนัเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อนัดบัต้น ๆ  

ของจีน ด้านที่อยู่อาศยั ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ โรงแรม อาคารส านกังาน  
เป็นต้น ในปีพ.ศ. 2552 ได้มีการขยายสาขาไปกว่า 20 เมืองใหญ่ในจีน   
พ.ศ. 2555 บริษัทมีรายได้ 103,120 ล้านหยวน ก าไรสทุธิ 12,550  
ล้านหยวนส านกังานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิน้ มณฑลกวางตุ้ง  

 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัปักกิ่ง 
- พ.ศ. 2531 ท างานครัง้แรกที่บริษัทน าเข้าสง่ออกเมืองเซินเจิน้ ด้วยเงินเดือน 298 หยวน  
- พ.ศ. 2533 เข้าท างานท่ีบริษัท Vanke Real Estate 
- พ.ศ. 2539 ด ารงต าแหน่งรองผู้จดัการใหญ่  
- พ.ศ. 2544 จนถงึปัจจบุนั ต าแหน่งเป็นผู้จดัการใหญ่ (พ.ศ. 2537, 2543 และ 2545 เคยด ารงต าแหน่ง 
ประธานบริษัท Vanke) 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น ผู้บริหารที่มีอิทธิพลของจีน อนัดบัที่ 4 (จาก 50 อนัดบั)  
จากนิตยสาร Forbes  

- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น CEO บริษัทมหาชนจ ากดั ที่มีค่าตวัสงูสดุ ด้วยค่าตอบแทนปีละ 13.68  
ล้านหยวน จากนิตยสาร Forbes 

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/1189986.htm 
***** 

 
 
 
 
 



หล่ีเอีย้นหง (Li Yan Hong / 李彦宏/ Robin Li) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2511 ปัจจบุนัอาย ุ46 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : หยางเฉวียน มณฑลซานซี  
ธุรกิจ : คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
บริษัท :  Search engines “BAIDU” (百度公司)  

เว็บไซต์ baidu.com เป็นเว็บ Search Engine อนัดบั 1 ของจีน และอนัดบั 2  
ของโลก พ.ศ. 2556 บริษัทมีพนกังานประมาณ 18,000 คน สร้างรายได้ปีละ  
31,944 ล้านหยวน เพิ่มขึน้ร้อยละ 43.2 มีก าไรสทุธิ 10,519 ล้านหยวน 

ประวัต ิ: 
- พ.ศ. 2534 หลงัส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาการจดัการสารนิเทศ มหาวิทยาลยัปักกิ่ง ได้ไปศกึษา 
ต่อปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ University of Buffalo นิวยอร์ค สหรัฐฯ จากนัน้ได้ท างาน 
เป็นท่ีปรึกษาระดบัสงูให้กบับริษัทเครือข่ายของนิตยสาร DOWJONES ต่อมาเป็น นกัออกแบบระบบ 
สารนิเทศการเงินให้กับหนงัสอืพิมพ์ The Wall Street Journal  และด ารงต าแหน่ง วิศวกรอาวโุส ให้กบับริษัท  
Infoseek (บริษัทอินเตอร์เน็ตที่มีชือ่เสยีงระดบัโลก) รวมเวลาอยู่ในสหรัฐฯ ยาวนานถงึ 8 ปี  

- พ.ศ. 2542 เดินทางกลบัประเทศและร่วมกบัเพื่อนก่อตัง้บริษัท BAIDU ด ารงต าแหน่ง CEO และประธาน 
กรรมการบริหาร จนถงึปัจจบุนั ในช่วงแรกก่อตัง้บริษัทโดยการเช่าห้องเลก็ ๆ มีเพื่อนร่วมก่อตัง้ 2 คน  
ด้วยเงินทนุที่กู้มา 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลงัจาก BAIDU ก่อตัง้ได้ 9 เดือน บริษัทขนาดใหญ่ ได้แก ่
Draper Fisher Jurvetson (DFJ) และบริษัทยกัษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและสารนิเทศ International Data  
Group (IDG) ได้ร่วมลงทนุกบัเขาจ านวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2544 ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 10 “ผู้ประกอบการหน้าใหม่ยอดเยี่ยมของจีน” 
- พ.ศ. 2545 ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 10 “บคุคลยอดเยี่ยมด้าน IT”  
- พ.ศ. 2549 Business Week ยกย่องให้เป็น “ผู้บริหารยอดเยี่ยมของโลก” 
- พ.ศ. 2555 ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น “CEO ยอดเยี่ยมของจีน” ประจ าปี จากนิตยสาร Forbes  
- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีของจีนแผ่นดินใหญ่ อนัดบัที่ 2 ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิ 11,900  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

- พ.ศ. 2557 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีของจีนแผ่นดินใหญ่ อนัดบัที่ 8 ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิ 12,100  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ   

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/2375.htm?fr=aladdin 
***** 



สวี่เจยีอิน้ (Xu Jiay Yin / 许家印) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ปัจจบุนัอาย ุ56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : อ าเภอไท่คงั เมืองโจวโข่ว มณฑลเหอหนาน 
ธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
บริษัท :   Evergrande Group (恒大地产集团有限公司 ：恒大集团) 

 ด าเนินธุรกิจด้านการก่อสร้างที่พกัอาศยัและโรงแรม ปัจจบุนั บริษัทฯ  
มีพนกังานกว่า 15,000 คน ร้อยละ 92 จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
และการจดัการในปีพ.ศ. 2556 บริษัทมีรายได้ 100,400 ล้านหยวน  
ก าไรสทุธิ 13,710 ล้านหยวน 

 
ประวัต ิ: 

- สมยัเด็กฐานะทางบ้านไม่สู้ดีนกั ท าให้ขาดเรียนบ่อย เขารู้ดีกว่า “การศกึษาเปลีย่นชีวิต” ได้  
เขาจงึพยายามเรียนหนงัสอื โดยมีญาติช่วยเหลอื จนส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอู่ฮัน่ หลงัจากนัน้ ได้เข้าท างานที่โรงงานเหลก็กล้าในมณฑลเหอหนานเป็นเวลา 10 ปี  
จากพนกังานธรรมดาจนกลายเป็นผู้จดัการโรงงาน  

- พ.ศ. 2539 ละทิง้ต าแหน่งอนัมัน่คง ออกเดินหน้าสร้างสรรธุรกิจของตวัเอง ก่อตัง้บริษัท Evergrande  
Group ในนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร จนถงึปัจจบุนั 

- หลงับริษัท Evergrande Group ก่อตัง้ได้เพียงปีเดียว เกิดวิกฤตการเงินในเอเชีย ในปี 2540  
บริษัทอสงัหาริมทรัพย์ในกว่างโจวต่างหยดุชะงกั แต่เขามองว่า เป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ  
และเร่ิมโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศยั Layered Garden โครงการแรกของเขาประสบความส าเร็จด้วยดี และ 
มี 2 – 5 โครงการ ต่อมาจน  Layered Garden ติด 1 ใน 50 เขตชมุชนเมืองที่มีชือ่เสยีงของจีน  

ผลงานที่ส าคัญ :  
- เป็นอาจารย์สอนปริญญาเอก ด้านการจดัการ 
- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีของจีนแผ่นดินใหญ่ อนัดบัที ่10 ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิราว  
6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

- พ.ศ. 2556 ได้รับการยกย่องให้เป็น “ผู้ท าประโยชน์ให้สงัคม (บริจาคเงิน/สิง่ของ)” อนัดบั 1 ของจีน 
จากนิตยสาร Forbes 

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/829643.htm 
***** 

 



อู๋ ย่าจวิน (Wu Ya Jun / 吴亚军) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปัจจบุนัอาย ุ50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  นครฉงชิ่ง  
ธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
บริษัท : Longfor Group    (龙湖地产有限公司 ：龙湖集团) 
 ด าเนินกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์ ก่อตัง้ที่มหานครฉงชิ่ง ปัจจบุนัมี 
 ส านกังานใหญ่อยู่ที่นครปักกิ่ง เป็นหนึ่งในบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ของจีนท่ี 

ได้รับการยกย่องและไว้วางใจมากที่สดุ  
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขา Navigation Engineering จากมหาวิทยาลยัอตุสาหกรรมซีเป่ย  
- พ.ศ. 2527 หลงัส าเร็จการศกึษา ได้เคยท างานหลายด้าน อาทิ วิศวกรเคร่ืองจกัร นกัข่าว และบรรณาธิการ 
- พ.ศ. 2536 เร่ิมท างานด้านอสงัหาริมทรัพย์ในบริษัทแห่งหนึ่งที่มหานครฉงชิ่งในต าแหน่งประธานบริษัท  
- พ.ศ. 2537 เร่ิมก่อตัง้บริษัท Longfor Group ในฉงชิ่ง ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร จนถงึปัจจบุนั 
- พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2550 ได้รับคดัเลอืกให้เป็น “แหลง่ที่อยู่อาศยัที่ดีที่สดุ” ในมหานครฉงชิ่ง ติดต่อกนั 10 ปี  
- พ.ศ. 2552 ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ ปัจจบุนัมีพนกังานกว่า 4,000 คน ปี 2556 มีรายได้ 48,120  
ล้านหยวน เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 ก าไรสทุธิ 8,040 ล้านหยวน    

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2555 ได้รับคดัเลอืกเป็น “มหาเศรษฐีนีอนัดบั 1 ของจีน” ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิ  
5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

- พ.ศ. 2556 ได้รับคดัเลอืกเป็น “ผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อโลก” อนัดบัที่ 48 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ :  

อู๋ย่าจวิน เป็นคนเรียบง่าย และใจกว้าง แต่มกัปฏิเสธนกัข่าว 3 สิง่ คือ ปฏิเสธการให้ลายเซ็น  
ออกรายการโทรทศัน์ และให้สมัภาษณ์ โดยถกูขนานนามจากสือ่มวลชนว่าเป็น “เศรษฐีนีผู้ลกึลบัที่สดุของจีน” 

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/994462.htm  
***** 

 
 
 
 
 



ฉางเจิน้หมิง (Chang Zhen Ming / 常振明) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 ปัจจบุนัอาย ุ58 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : กรุงปักกิ่ง 
ธุรกิจ : การเงินการธนาคาร 
บริษัท : China CITIC Bank (中信银行：CNCB) 

ด าเนินกิจการด้านการเงินการธนาคาร ธนาคารฯ ได้เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ 
เมื่อ พ.ศ. 2550 และปัจจบุนั เป็นธนาคารใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของจีน  
โดยมีพนกังานกว่า 1,700 คน 
 

ประวัต ิ: 
- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาภาษาญ่ีปุ่ น และระดบัปริญญาโท  
สาขา MBA จากนัน้ ท างานด้านการเงินการธนาคารมาตลอดกว่า 20 ปี  

- ฉางเจิน้หมิง นิยมเลน่หมากล้อม ตอนอายปุระมาณ 15 ปี เข้าทีมแข่งขนัหมากล้อมของปักกิ่ง  
- พ.ศ. 2518 เข้าทีมหมากล้อมแห่งชาติ และได้รางวลัที่ 3  
- พ.ศ. 2530 ธนาคาร China CITIC Bank ได้ก่อตัง้ขึน้ เขาได้เข้าท างานในต าแหน่งรองผู้จดัการ  
แผนกเงินทนุ ต่อมาได้เลือ่นต าแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้จดัการ รองผู้จดัการ ตามล าดบั 

- พ.ศ. 2536 ด ารงต าแหน่ง ประธานบริษัทหลกัทรัพย์ China CITIC Security  
- พ.ศ. 2553 เข้ารับต าแหน่ง ประธาน China CITIC Group  
- พ.ศ. 2556 ด ารงต าแหน่งประธาน China CITIC Bank    

ผลงานส าคัญ และ รางวัลเกียรตยิศที่ได้รับ :  
- พ.ศ. 2555 ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีน สมยัที่ 18   

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/45575.htm 
***** 

 
 
 
 
 
 
 



สวี่หรงเม่า (Xu Rongmao / 许荣茂) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ปัจจบุนัอาย ุ63 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมอืงสอืซือ มณฑลฝเูจีย้น 
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท : Shimao Group (香港世茂集团 ：世茂集团) 
 เป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้แนวหน้าของประเทศจีน ส านกังานใหญ่ 

ตัง้อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง บริษัทฯ ได้รับรางวลัต่างๆ 
มากมาย อาทิ พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวลั หนึง่ในบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ 
ยอดเยี่ยม 100 แห่งของจีน ด้วยมลูค่า 5,843 ล้านหยวน  
และพ.ศ. 2556 ได้รับรางวลั บริษัท Top 10 การบริหารงานท่ีดีที่สดุในเอเชีย 

 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาระดบั ปริญญาเอกที่ Boston University สหรัฐฯ  
- เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน เขาได้บกุตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ และเปิดส านกังานใหญ่  
บริษัท Shimao Group ที่ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สว่นใหญ่ 
อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของจีน อาท ิเซี่ยงไฮ้ และหนานจิง 

 - ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ และด ารงต าแหน่ง  
รองประธานสมาคมอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรมแห่งประเทศจีน  

ผลงานที่ส าคัญ :  
- ได้รับการจดัอนัดบัเป็น มหาเศรษฐีอนัดบั 9 ของจนี ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิ 32,800 ล้านหยวน  

ที่มา : www.shimaogroup.com 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลูจือ้เฉียง (Lu Zhi Qiang / 卢志强) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2495 ปัจจบุนัอาย ุ62 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมอืงเวยไห่ มณฑลซานตง 
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท : China Oceanwide (中国泛海控股集团)  

ด าเนินกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การเงิน และพลงังาน เป็นต้น บริษัทขยาย 
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไปตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ อาท ิปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้  
เซินเจิน้ อู่ฮัน่ หงัโจว ชิงเต่า หนานหนิง เปาโถว เป็นต้น 

 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฝู่ ตนั 
- พ.ศ. 2514 เป็นช่างเทคนิคโรงงานเคร่ืองยนต์ดีเซล ในมณฑลซานตง 
- พ.ศ. 2523 ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านกังานศนูย์พฒันาเทคโนโลยี เมืองเหวยเฟิงในมณฑลซานตง  
- พ.ศ. 2528 ด ารงต าแหน่งประธานบริษัท China Oceanwide จนถงึปัจจบุนั 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2551 บริจาคเงิน 100 ล้านหยวน ให้กบัผู้ประสบภยัจากเหตกุารณ์แผ่นดินไหว ทีเ่มืองเหวินชวน  
มณฑลเสฉวน  

- พ.ศ. 2553 บริจาคเงิน 100 ล้านหยวน ให้กบัผู้ประสบภยัจากเหตกุารณ์แผ่นดินไหว ทีเ่มืองยวี่ซู่ มณฑลชิงไห ่
- ได้รับรางวลั “นกัธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกชนยอดเยี่ยมของจีน” 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : 
หลูจ่ือ้เฉียง เป็นคนไม่ชอบออกสือ่ เน้นปฏิบติัมากกว่าการพดู เพราะเป็นคนพดูไม่ค่อยเก่ง เขาได้กลา่วถงึ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมในธุรกิจภาคเอกชนว่า “ประการแรก ต้องพฒันาธุรกิจของตนให้ดีเสยีก่อน 
และรักษาระดบัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ประการทีส่อง ต้องช าระภาษี ประการที่สาม ขยายการจ้างงาน  
และประการสดุท้าย ท าประโยชน์เพื่อสงัคม (การบริจาค)”  

ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/796792/6046850.htm?fr=aladdin 
***** 

 
 
 
 



จาง อิน (Zhang Yin / 张茵) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปัจจบุนัอาย ุ57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมอืงฉาวกวน มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : อตุสาหกรรมกระดาษ 
บริษัท : Nine Dragons Paper (玖龙纸业有限公司 ：玖龙纸业) 

ด าเนินกิจการผลติกระดาษจิ่วหลง ปัจจบุนั บริษัทกระดาษจิ่วหลง  
เป็นบริษัทผู้ผลติกระดาษยกัษ์ใหญ่ของจีน มีก าลงัการผลติปีละกว่า 2 ล้านตนั    

 
ประวัต ิ: 

- บรรพบรุุษเป็นชาวเมืองจีซ ีมณฑลเฮยหลงเจียง 
- พ.ศ. 2528 เมื่ออายไุด้ 27 ปี เธอละทิง้ค่าตอบแทนท่ีดีจากการเป็นพนกังานบญัชีของบริษัทร่วมทนุ 
แห่งหนึ่งในเมืองเซินเจิน้ มุ่งหน้าสูฮ่่องกงด้วยเงินทุน 30,000 หยวน จากประสบการณ์ในบริษัทเดิมที่เคยสง่ 
เธอไปซือ้เศษกระดาษที่ฮ่องกง ท าให้เธอรู้ว่า กระดาษในจีนและทรัพยากรป่าไม้เกิดการขาดแคลน ดงันัน้  
วตัถดิุบที่จะน ามาท ากระดาษคณุภาพดี ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และฮ่องกงก็เป็นแหลง่ซือ้ขายที่ส าคญั  
ด้วยเหตนุี ้เธอจงึเร่ิมต้นธุรกิจการรีไซเคิลเศษกระดาษที่ฮ่องกง    

- พ.ศ. 2530 เร่ิมบกุตลาดธุรกิจรีไซเคิลกระดาษในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยหาโรงงานผลติกระดาษมาเป็น 
หุ้นสว่น เร่ิมต้นท่ีเมืองเหลยีวหนิง อู่ฮัน่ เหอเป่ย และกวางตุ้ง  

- พ.ศ. 2533 ได้ขยายกิจการธุรกจิการรีไซเคิลกระดาษในสหรัฐฯ ซึง่เป็นแหลง่ซือ้ขายเศษ 
กระดาษที่ส าคญั และยงัเป็นแหลง่เทคโนโลยีที่มีคุณภาพของระบบการรีไซเคิลเศษกระดาษ โดยได้ก่อตัง้บริษัท 
จงหนานขึน้ (中南控股公司) 10 ปีต่อมา บริษัทจงหนานมีโรงงานในสหรัฐฯ ถงึ 7 แห่ง 

- พ.ศ. 2539 ทุ่มทนุ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สร้างบริษัทกระดาษจิ่วหลง ทีเ่มืองกวนตง  
มณฑลกวางตุ้ง เพื่อใช้เป็นฐานการผลติกระดาษต่อจากบริษัทจงหนานในสหรัฐฯ เมื่อขนสง่กระดาษ 
กลบัมาที่จีน ซึง่มีข้อได้เปรียบด้านต้นทนุท่ีดิน พลงังานและแรงงาน จงึได้ท าการผลติกระดาษคณุภาพสงู  
และสง่จ าหน่ายต่อไป 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นสตรีผู้มีอิทธิพลต่อวงการค้าในเอเชีย อนัดบัที ่5 จากนิตยสาร Forbes 
- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีอนัดบั 29 ของจีน ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิ 17,450 ล้านหยวน  

ที่มา : http://baike.baidu.com/subview/88419/4872903.htm 
***** 

 



 หเูวิ่นหมิง (Hu Wen Ming / 胡问鸣) 

 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปัจจบุนัอาย ุ57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซ ู
ธุรกิจ : อตุสาหกรรมต่อเรือ 
บริษัท : กลุม่รัฐวิสาหกิจ China State Shipbuilding Corp.  
 (中国船舶工业集团公司 ：中船工业 / CSSC)  
 ด าเนินกิจการต่อเรือ ซ่อมแซมเรือ ผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์เสริมของเรือ 
 
ประวัต ิ:  

- เขาเป็นนกัวิศวกรขัน้สงูระดับนกัวิจยั ส าเร็จการศกึษาขัน้สงูสดุ ระดบัปริญญาเอก  
สาขาวิทยาการจดัการและวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลยั Nanjing University  
of Aeronautics and Astronautics 

- พ.ศ. 2518 เร่ิมท างานในช่วงแรกคลกุคลอียู่ในแวดวงอตุสาหกรรมการบนิ 
ต าแหน่งหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

- พ.ศ. 2521 เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ 
- เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูกลุม่รัฐวิสาหกิจ Aviation Industry Corp. of China  
กลุม่รัฐวิสาหกิจ China North Industries Group Corp. และประธานกลุม่รัฐวิสาหกิจ China State  
Shipbuilding Corp. ในปัจจบุนั 

ผลงานที่ส าคัญ : 
- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV  
- ด้วยความที่เป็นวิศวกรขัน้สงูระดับนกัวิจยั จงึได้ด ารงต าแหน่งส าคญั ๆ ทางวิชาการ อาทิ  
สมาชิกคณะกรรมาธิการนกัวชิาการโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี 
ระดบัสงูแห่งชาติจีน (National High Technology Research and Development Program  
of China หรือ แผน 863)  

- ที่ปรึกษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาเอกของมหาวิทยาลยัปักกิ่ง และศาสตราจารย์ประจ า 
มหาวิทยาลยั Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 

ที่มา : http://renwu.hexun.com/ 
    http://baike.baidu.com 

***** 

 

 

 



ซ่งจือ้ผิง (Song Zhi Ping / 宋志平) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 ปัจจบุนัอาย ุ58 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : นครสอืเจียจวง มณฑลเหอเป่ย 
ธุรกิจ : วสัดกุ่อสร้าง 
บริษัท : กลุม่บริษัท 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) 

 ด าเนินกิจการผลติและจดัจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 
 
ประวัต ิ:   

- ส าเร็จการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาเอก คณะวิทยาการจดัการและวิศวกรรม มหาวิทยาลยั  
Huazhong University of Science and Technology 

- พ.ศ. 2522 เร่ิมต้นการท างานทีโ่รงงาน  
- พ.ศ. 2536 ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าโรงงานวสัดุก่อสร้างในกรุงปักกิ่ง ชีวิตการท างานคลกุคลอียู่ใน 
แวดงวงธุรกิจวสัดกุ่อสร้างมาโดยตลอด 

- พ.ศ.2540 ได้ควบต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท Beijing New Building Material (Group)  
- พ.ศ. 2541 ได้ควบต าแหน่งรองผู้จดัการใหญ่สามญับริษัท China National Building Materials  

Group Corp.  
- พ.ศ. 2545 ด ารงต าแหน่งผู้จดัการใหญ่บริษัท China National Building Materials  

Group Corp.และต าแหน่งรองประธานธนาคารสมาคมธุรกิจวสัดกุ่อสร้างจีน รวมถงึต าแหน่งทาง 
วิชาการอื่น ๆ อาทิ ที่ปรึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิทยาการจดัการและวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยั Wuhan University of Technology 

- ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถงึ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ควบต าแหน่งประธานกรรมการ 
กลุม่บริษัท China National Pharmaceutical Group Corp. 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2557 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นนกัธุรกิจชัน้น าที่มีอิทธิพลสงูสดุของจีน  
อนัดบัที่ 4 (จาก 50 อนัดบั) จากนิตยสารFortune 

- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV  
- ผู้บริหารชาวจีนเพียงหนึง่เดียวที่นัง่ต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของ Top 500 บริษัทชัน้น าของโลก  
2 บริษัทในเวลาเดียวกนั 

แหล่งอ้างอิง : http://renwu.hexun.com/ 
http://baike.baidu.com 

***** 



กวานซีโหย่ว (Guan Xi You / 关锡友) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปัจจบุนัอาย ุ50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : มณฑลเหลยีวหนิง 
ธุรกิจ : เคร่ืองจกัรกล / Machine Tool 
บริษัท : กลุม่บริษัท Shenyang Machine Tool 

 (沈阳机床（集团）有限责任公司 ：沈阳机床) 
 ด าเนินธุรกิจผลติและจดัจ าหน่ายเคร่ืองมือกล ซึง่จ าหน่ายไปยงับริษัทผลิต 
 รถยนต์ บริษัทผลติเคร่ืองบนิ บริษัทก่อสร้างด้านการคมนาคม เป็นต้น 
 
ประวัต ิ:  

- ส าเร็จการศกึษาสาขาการผลติเคร่ืองจกัร มหาวิทยาลยั Tongji University ถือเป็นวิศวกร 
ระดบัสงู และผู้น าทีมวิจยัเคร่ืองมือกลชัน้น าระดบัโลก 

- พ.ศ. 2537 มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีที่บริษัท OKUMA ในประเทศญ่ีปุ่ น และ 
กลบัมาน าทีมพฒันาการผลติในประเทศจีน 

- พ.ศ. 2539 น าทีมวิจยัร่วมกบัประเทศเยอรมนั เพือ่วิจยัพฒันาและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค (รอบหมุน  
ความแม่นย า และเสยีงดัง) ของเคร่ืองมือกล FX110 ได้เป็นผลส าเร็จ 

- พ.ศ. 2544 มีชื่อเสยีงในแวดวงธุรกิจระดบัโลกจากโครงการผลติรางรถไฟฟ้าแม่เหลก็ของ 
นครเซี่ยงไฮ้ (Maglev) ซึง่ในขณะนัน้ นกัวิชาการต่างประเทศต่างเห็นว่าโครงการดงักลา่วไม่มีความ 
เป็นไปได้ 

- พ.ศ. 2545 เข้ารับต าแหน่งผู้จดัการใหญ่ของกลุม่บริษัท SMTCL 

- พ.ศ. 2553 น ากลุม่บริษัท SMTCL ก้าวขึน้เป็นบริษัทขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลกในสาขาธุรกิจ 
เดียวกนั และก้าวขึน้เป็นวิสาหกิจด้านเคร่ืองมือกลอนัดบัหนึง่ของโลกในปัจจบุนั 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV 
- ได้รับรางวลัต่าง ๆ อาทิ รางวลัความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ  
รางวลัความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงศกึษาธิการแห่งชาติจีน  บคุคลตวัอย่างใน 
สาขาอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรของประเทศจีน ฯลฯ 

ที่มา : http://renwu.hexun.com/ 
 http://baike.baidu.com 

***** 

 



หลู่ก้วนฉิว (Lu Guan Qiu / 鲁冠球) 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 ปัจจบุนัอาย ุ69 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : นครหงัโจว มณฑลเจ้อเจียง 
ธุรกิจ : อะไหลย่านยนต์ 

บริษัท : บริษัท Zhejiang Wanxiang Group (万向集团) 
 ด าเนินกิจการผลติและจดัจ าหน่ายอะไหลร่ถยนต์  
 
ประวัต ิ: 

- เพราะความยากจน เขาต้องออกจากโรงเรียนประถมศกึษาเมื่ออาย ุ 
15 ปี เพื่อไปท างานในโรงกลงึ และงานอื่น ๆ 

- พ.ศ. 2505 ประกอบอาชีพซอ่มรถจกัรยาน  
- พ.ศ. 2512 ได้ร่วมทนุกบัเพื่อนเกษตรกร 6 คน ด้วยเงิน 4,000 หยวน ตัง้อู่ซ่อมเคร่ืองจกัร 
ทางการเกษตร  

- กิจการอูซ่่อมเคร่ืองจกัรเติบโตขึน้และได้ขยายเป็นโรงงานเคร่ืองจกัรทางการเกษตรเลก็ ๆ โดยใช้ชื่อว่า 
บริษัท Wanxiang ที่ผลติอะไหลย่านยนต์ OEM ให้แก่บริษัท GM ของสหรัฐอเมริกา  

- พ.ศ. 2537 เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ของเมืองเซินเจิน้ 
ผลงานที่ส าคัญ :  

- ภายใต้การบริหารของหลูก้่วนฉิว ได้น าพาบริษัทฯ ก้าวติดอนัดบั Top 500 Chinese 
Enterprises ล าดบัที่ 127, Top 500 Companies Manufacturing Industry of China 

ล าดบัที่ 58, Top 1000 Largest Chinese Industrial Enterprises ล าดบัที่ 60, ธุรกิจ 
เคร่ืองจกัรกลล าดบัที่ 15, ธุรกิจยานยนต์ล าดบัที่ 8 และธุรกิจอะไหลย่านยนต์อนัดบั 1 

- พ.ศ. 2528 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 10 บคุคลข่าวแห่งปีของประเทศจีน  
- พ.ศ. 2537 ขึน้ปกนิตยสาร TIME ของสหรัฐอเมริกา 
- บริษัทจีนแห่งแรกที่ได้รับการคดัเลอืกเป็นผู้ผลติอะไหลแ่บบ OEM ของบริษัท GM 
สหรัฐอเมริกา 

- บริษัทท้องถิ่นแห่งแรกที่ได้รับการคดัเลอืกเป็น “120 กลุม่บริษัทสาธิต” ของรัฐบาลกลาง และ 
เป็น “ศนูย์เทคโนโลยีระดบัประเทศ” 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : หลูก้่วนฉิว มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ ลงมือท าจริงวนัละครัง้ สร้างสิง่ใหม่ๆ เดือนละครัง้  
สร้างสิง่ใหญ่ๆ ปีละครัง้ สร้างสิ่งที่มีความหมายในชีวิตสกัครัง้ (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 

*****



ลู่อีห้มิน (Lu Yi Min / 陆益民) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปัจจบุนัอาย ุ50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : 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) 
 ด าเนินกิจการด้านโทรคมนาคม เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้าน 
 โทรคมนาคมยกัษ์ใหญ่ของจีน และได้เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ทัง้ที่  
 นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และนครเซี่ยงไฮ้ 
 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาขัน้สงูสดุ ระดบัปริญญาโท สาขาบริหารสาธารณะ  
วิทยาลยัการปกครองเคเนดี ้มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สหรัฐฯ  

- เร่ิมต้นชีวิตการท างานในแวดวงการเมืองในกรมเลขาธิการประจ าส านกังานกลางพรรคคอมมิวนิสต์ 
แห่งชาติจีน (Secretary Office of General Office of the Communist Party of China) 

- พ.ศ. 2550 เร่ิมสมัผสัการท างานในแวดวงเอกชน ในต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท China 
Netcom ซึง่ภายหลงัได้รวมกิจการกบับริษัท China Unicom ก่อตัง้เป็นบริษัท China Unicom 
ในปัจจบุนั 

- พ.ศ. 2551 ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมาธิการตรวจสอบและบริหารทรัพย์สนิแห่งรัฐ 
(State-owned Assets Supervision and Administration Commission) ด ารงต าแหน่งรอง 
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ าบริษัท China Unicom อีกทัง้ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร (Non-Executive Director) ของบริษัทโทรคมนาคมยกัษ์ใหญ่ของฮ่องกง PCCW  

- เดือนตลุาคม พ.ศ. 2551 จนถงึปัจจบุนั ขึน้ด ารงต าแหน่งผู้จดัการใหญ่และรองประธาน 
กรรมการบริหารกลุม่บริษัท China Unicom, กรรมการบริหารและ CEO บริษัท China Unicom ใน 
ฮ่องกง และบริษัทในเครือข่ายของ China Unicom 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- รองประธานสมาคม The servant leader Association สาขาผู้น าด้านเศรษฐกิจ  
- พ.ศ. 2556 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV 

ที่มา : http://renwu.hexun.com/   
http://baike.baidu.com 

*****



ฉีอวี่หมิน (Qi Yi Min / 祁玉民) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปัจจบุนัอาย ุ55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมอืงเสยีนหยาง มณฑสา่นซี  
ธุรกิจ : ยานยนต์ 
บริษัท : กลุม่บริษัท Brillion Auto (华晨汽车集团控股有限公司 ：华晨汽车) 
 ด าเนินกิจการผลติและจดัจ าหน่ายรถยนต์แบรนด์ Jun Jie ซึง่เป็นแบรนด์ 
 ของจีนเอง 
 
ประวัต ิ:   

- ส าเร็จการศกึษาขัน้สงูสดุระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั Xi’an University of 
Technology 

- พ.ศ. 2525 เข้าท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าทีฝ่่ายวางแผนของโรงงานเคร่ืองจกัรในเมืองต้าเหลยีน 
มณฑลเหลยีวหนิง 

- พ.ศ. 2537 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายงานวางแผน และรองผู้จดัการใหญ่กลุม่ 
บริษัท DHHI (Dalian Huarui Heavy Industry Group) ก่อนจะก้าวขึน้ด ารงต าแหน่งผู้จดัการใหญ่ 
และประธานกรรมการกลุม่บริษัทฯ ในอีก 4 ปีถดัมา 

  -  พ.ศ. 2544 ด ารงต าแหน่งผู้จดัการใหญ่และประธานกรรมการกลุม่บริษัท DHI-DCW  
- พ.ศ. 2547 ด ารงต าแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลยีน มณฑลเหลยีวหนิง ผลงานส าคญั คือ  
การปฏิรูปโครงสร้างอตุสาหกรรมหนกัของเมืองฯ เพื่อยกระดบัมลูค่าทางเศรษฐกิจให้สงูขึน้ 

- พ.ศ. 2549 ถงึปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุม่บริษัท Brilliant Auto Group  
- เขาได้สร้างความสัน่สะเทือนให้กบัวงการตลาดรถยนต์ระดบักลางของจีนหลงัเข้าท างานเพียง  
5 เดือน ด้วยการท ายอดจองรถยนต์แบรนด์ Jun Jie เกือบ 4 หมื่นคนั และน ากลุม่บริษัทฯ ก้าวขึน้เป็น 
ค่ายรถยนต์ชัน้น าของประเทศจีน กลุม่บริษัท Brilliant Auto Group ยงัมีการขยายความร่วมมอืกบั 
ค่ายรถยนต์ชัน้น าระดบัโลก อาทิ Honda, Porsche 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2549 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV  
- พ.ศ. 2556 ได้รับการรางวลั CEO ยอดเยี่ยมแห่งปี 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : ฉีอวี่หมิน มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ การท าในสิง่ที่แข็งแกร่ง ส าคญัยิ่งกว่าการท าในสิง่ที่ยิ่งใหญ่ 
(做强比做大更重要)  

ที่มา : http://baike.baidu.com/ 
http://renwu.hexun.com/  

***** 

 



ซุนเล่ียง (Sun Liang / 孙亮) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ปัจจบุนัอาย ุ56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมอืงเยียนไถ มณฑลซานตง 
ธุรกิจ : สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน (คมนาคมขนส่ง) 
บริษัท : กลุม่บริษัท ShanDong Hi-Speed Group และบริษัทในเครือ  

Shandong Expressway (山东高速公路有限公司 ：山东高速) 
ด าเนินกิจการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษเพียงอย่างเดียว รวมถงึ 
การก่อสร้างทางรถไฟ ท่าเรือ โลจิสติกส์ การเงิน ทรัพยากร และ 
อสงัหาริมทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้สร้างสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สดุในโลก  
“Jiaozhou Bay Bridge” (胶州湾大桥) 
กลุม่บริษัทฯ เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์และก้าวขึน้เป็นบริษัทท่ีมีขนาดสนิทรัพย์มากที่สดุในสาขาธุรกิจ 
คมนาคมของประเทศจีน (พ.ศ. 2556 มีสนิทรัพย์รวม 2.7 แสนล้านหยวน) 

 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาการจดัการ จากมหาวิทยาลยัเทียนจิน (Tianjin University)  
- พ.ศ. 2524 เข้าท างานท่ีกรมคมนาคม มลฑลซานตง  
- พ.ศ. 2544 เข้าท างานในกลุม่บริษัท ShanDong Hi-Speed Group โดยเร่ิมจากต าแหน่ง 
รองผู้จดัการใหญ่ ประธานบริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ตวัแทนนิติบคุคล และผู้จดัการใหญ่ 

- พ.ศ.2552 ขึน้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และเลขาธิการพรรคฯ ประจ ากลุม่บริษัท ShanDong  
Hi-Speed Group 

- เขาเป็นทัง้นกัวิจยัเทคโนโลยีวิศวกรรมประยกุต์ (ระดบัศาสตาจารย์) นกับญัชีระดบัสงู  
นกัเศรษฐศาสตร์ระดบัสงู นกับริหารสนิทรัพย์ และนกับริหารระดบัสงู  

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2556 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV  
- ได้รับต าแหน่งรองประธานสมาคม The servant leader Association สาขาผู้น าด้านเศรษฐกิจ  
และรางวลัอื่น ๆ อาทิ เหรียญเชิดชวูนัแรงงานแห่งชาติ นกัธุรกิจยอดเยี่ยมของจีน นกัธุรกิจที่มีความ 
น่าเชื่อถือดีเยี่ยมของจีน ผู้น ายอดเยี่ยมด้านคณุภาพการบริหารจดัการในสาขาธุรกิจการคมนาคม 
ของจีน นกัธุรกิจที่มอีิทธิพลสงูสดุ 10 คนในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการปฏิวัติและเปิดประเทศจีน  

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : ซุนเลีย่ง มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ ความรู้ = ประสบการณ์ X คิดใคร่ครวญทบทวน  
ตราบใดหยดุใคร่ครวญและทบทวน ต่อให้มีประสบการณ์มากแค่ไหน ความรู้ก็มีค่าเท่ากบัศนูย์  
(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 ปัจจบุนัอาย ุ56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  นครเซี่ยงไฮ้ 
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์  
บริษัท : กลุม่บริษัท Shanghai Greenland Group  

(上海绿地集团公司 ：绿地集团) ด าเนินกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์  
โดยเน้นสร้างพืน้ท่ีสเีขียว ปัจจบุนับริษัทได้ด าเนินกิจการใน 25 เขต 
ทัว่ประเทศจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน ฉงชิ่ง กว่างโจว เฉิงต ู 
ซีอาน อูฮ่ัน่ เป็นต้น อีกทัง้ได้ลงทนุในต่างประเทศ โดยร่วมมือกบัประเทศต่างๆ  
เพื่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ให้มพีืน้ท่ีสเีขียว อาทิ ออสเตรเลยี ไทย องักฤษ สหรัฐฯ เป็นต้น 

ประวัต ิ: 
- เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ระดบัสงู ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัชานซี (Shanxi University)   
- พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535 ได้เข้าท างานในส านกังานฝ่ายนโยบายแผนงาน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล   
และส านกังานก่อสร้างการเคหะประจ าคณะกรรมาธิการการเกษตร (Shanghai Agricultural  
Commission) เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ 

- พ.ศ. 2535 ได้ลงทนุก่อตัง้กลุม่บริษัท Shanghai Greenland Group ด้วยเงินทนุมลูค่า 20 ล้านหยวน  
ด ารงต าแหน่งประธานบริหารและ CEO จนถงึปัจจบุนั  

- มีแนวทางการด าเนินธุรกิจ คือ “สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีเพื่อประชาชน” ระยะเวลา 12 ปีหลงัจากก่อตัง้กลุม่ 
บริษัทฯ เขาได้น า Shanghai Greenland Group ก้าวขึน้เป็น 1 ใน 500 บริษัทชัน้น าของจีน 
และ 100 บริษัทชัน้น าของเซี่ยงไฮ้ 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- ด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสงัคม โดยการลงทนุก่อสร้างพืน้ท่ีสเีขียวสาธารณะแบบให้เปลา่  
ในนครเซี่ยงไฮ้ รวมพืน้ท่ี 265 เฮกตาร์  

- บริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ การจดัตัง้กองทนุช่วยเหลอืผู้ยากไร้ กองทนุเพื่อ 
ช่วยเหลอืการศกึษา กองทนุเพื่อช่วยเหลอืผู้ว่างงานให้มีงานท า และการก่อสร้างโรงเรียนเด็กประถม  
(Hope Primary School) เพื่อสร้างโอกาสทางการศกึษาส าหรับเด็กผู้ ด้อยโอกาส 

- ได้รับการยกย่องว่าเป็น “นกัธุรกิจที่เข้าใจรัฐบาลมากที่สดุ” ซึง่เป็นเหตผุลส าคญัที่ท าให้ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ของ Greenland Group เติบโตอย่างต่อเน่ืองทัว่ประเทศจีน 

- พ.ศ. 2556 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV  
ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : จางอวี่เหลยีง มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ ธุรกิจจะต้องท าในสิง่ที่รัฐบาลมีความคิด 

อยากจะท า (企业要做政府想做的事情) 
ที่มา : http://baike.baidu.com/  และ http://renwu.hexun.com/ 

***** 



เหยยีนตงเซิง (Yan Dong Sheng / 阎东升) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2513 ปัจจบุนัอาย ุ56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา:  เมอืงปินโจว มณฑลซานตง 
ธุรกิจ : ตลาดอนพุนัธ์ / Commodity Exchange 
บริษัท : Bohai Commodity Exchange (渤海商品交易所 ：渤海) 

ตลาดแห่งนี ้ถือเป็นตลาดซือ้ขายสนิค้าปัจจบุนัแบบครบวงจรรายใหญ่ 
ที่สดุของจีนและรายแรกของโลก ข้อมลู ณ พฤศจิกายน 2556 ตลาดแห่งนี ้
มีสนิค้าที่ท าการซือ้ขายรวม 67 ชนิด ครอบคลมุ 4 กลุม่ใหญ่ ได้แก่  
ผลติภณัฑ์โลหะ พลงังานถ่านหิน ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี  สนิค้าเกษตรและป่าไม้  
มียอดซือ้ขายเฉลีย่ราว 20,000 ล้านหยวนต่อวนั นอกจากนี ้เมือ่เดือน เมษายน 2556 
ตลาดแห่งนีย้งัได้รับอนมุติัจากธนาคารประชาชนจีน (แบงค์ชาติจีน) ให้เป็น “จดุน าร่องการช าระบญัช ี
การค้าระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน” แห่งแรกของประเทศจีน 

 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยั  
Shanghai Jiao Tong University หลงัส าเร็จการศกึษาได้ท างานด้านธุรกิจการเงิน  

- พ.ศ. 2552 ภายใต้การสนบัสนนุของเทศบาลนครเทียนจิน เขาได้จดัตัง้ตลาดอนพุนัธ์ป๋อไห่  
(Bohai Commodity Exchange) ในเขตเมืองใหม่ไห่ปิน ของนครเทียนจิน ด ารงต าแหน่ง  
ประธานกรรมการบริหาร จนถงึปัจจบุนั 

- เป็นผู้น าการปฏิรูปและสร้างสรรค์ระบบซือ้ขายสนิค้าปัจจบุนัรายแรกของโลก  
ภายใต้ตวัย่อ “BEST” (Bohai Exchange Spot Trading) และใช้รูปแบบผสมผสาน  
“การค้าออนไลน์ + ตลาดซือ้ขาย” และเป็นผู้พลกิโฉมการซือ้ขายสนิค้าลว่งหน้า (Future Trading)  
ของโลกที่มีรูปแบบสืบทอดยาวนานเกือบ 200 ปี 

ผลงานส าคัญ : 
- ได้รับการยกย่องให้เป็น “Father of China Modern Spot Commodities”  
- พ.ศ. 2556 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV  

ที่มา : http://baike.baidu.com   
http://renwu.hexun.com/  
http://www.tianjinwe.com/ 

***** 
 
 
  



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2524 ปัจจบุนัอาย ุ33 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา:  เมอืงซุ่นเต๋อ มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท : กลุม่บริษัท Country Group (碧桂园集团)  

   ด าเนินกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึด้านโรงแรม และการศกึษา 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาการตลาดและโลจิสติกส์  
จาก Ohio State University at Columbus สหรัฐฯ เป็นลกูสาวคนกลางของนายหยางกัว๋เฉียง 
ประธานบริหารกลุม่บริษัท Country Group และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุม่บริษัท Country Group  
โดยหลงัจากบริษัทฯ ได้เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ หยางฮุ่ยเหยียน ถือหุ้นอยู่ราว 58.19% 

- พ.ศ. 2548 ถงึปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ของกลุม่บริษัทฯ ดแูลงานในสว่นบริหารงาน 

ตรวจสอบและจดัซือ้ งานบริหารทรัพยากรองค์กร และการวางแผนกลยทุธ์องค์กร 
- พ.ศ. 2550 หยางฮุ่ยเหยียน น ากลุม่บริษัทฯ เข้าสู่ตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง มีชาวฮอ่งกงแห่ซือ้หุ้นมากถงึ  
6.8 แสนคน 

- นกัธุรกิจในวงการอสงัหาริมทรัพย์อธิบายถงึสไตล์การท างานของหยางฮุ่ยเหยียน ว่าเก่งกาจ มากด้วย 
ประสบการณ์ คลอ่งแคลว่รวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ และมีความสามารถในการบริหารจดัการ  

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2550 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น อภิมหาเศรษฐีของจีนแผ่นดินใหญ่ จากนิตยสาร Forbes  
ฉบบัเอเชีย ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิ 1.21 แสนล้านหยวน  

- พ.ศ. 2557 ได้รับการจดัอนัดบั เป็นมหาเศรษฐีอายนุ้อยที่สดุของโลก อนัดบัที่ 4 (จาก 10 อนัดบั)  
จาก Bankrate.com ซึง่ถือเป็นมหาเศรษฐีจีนเพียงคนเดียวของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ติดอนัดับ 

- นกัการกศุลล าดับต้น ๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ เช่น การตัง้กองทนุช่วยช่วยเหลอืผู้ เด็กก าพร้า 
ผู้ประสบภยัแผ่นดินไหว ภยัหิมะ การบริจาคช่วยเหลอืด้านการศกึษา การช่วยเหลอืผู้ยากไร้ เป็นต้น  

ที่มา : http://renwu.hexun.com/  
http://www.baike.com/  

***** 

 

 

 

 

หยางฮุ่ยเหยยีน (Yang Hui Yan / 杨惠妍) 



จู้อีฉ้าย (Zhu Yi Cai / 祝义才) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปัจจบุนัอาย ุ50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมอืงอานชิ่ง มณฑลอานฮยุ 
ธุรกิจ : อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
บริษัท : Yurun Group (雨润食品集团)  
 ด าเนินกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป โลจิสติกส์  
 ห้างสรรพสนิค้า การท่องเท่ียว อสงัหาริทรัพย์ และการเงิน 
 โดยสาขาธุรกิจแปรรูปเนือ้สตัว์แช่แข็ง (low temperature meat  
 products) ภายใต้แบรนด์ Yurun มีชื่อเสยีงอนัดบัหนึง่ในจีน บริษัทฯ ติดอนัดบั 1 ใน 500  
 บริษัทชัน้น าของจีน มีบริษัทในเครือมากกว่า 200 แห่งทัว่ประเทศ  
 
ประวัต ิ:  

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และ 
 การจดัการ มหาวิทยาลยั He Fei University of Technology และหลกัสตูรฝึกอบรม CEO ที่สถาบนั  
 China Europe International Business School (CEIBS) 

- พ.ศ. 2536 ก่อตัง้กลุม่บริษัท Yurun Food ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้จดัการใหญ่บริษัทฯ  
- พ.ศ. 2548 น าบริษัทฯ เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง 
- พ.ศ. 2555 ประกาศวางมือจากงานบริหารบริษัททกุต าแหน่ง และรับต าแหน่งเป็นประธาน 

 กิตติมศกัด์ิและท่ีปรึกษาระดบัสงูของคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ  
ผลงานที่ส าคัญ :  

- เป็นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีน รองประธานสมาคมการกศุล China Glory Society 
 คณะกรรมการสามญั All-China Federation of Industry & Commerce 
 รองประธานสมาคม China Non-Governmental Enterprise Directions Association) 

- พ.ศ. 2553 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีโลก อนัดบัที ่400 จากนิตยสาร Forbes 
- พ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีจีน อนัดบัที ่51 จากนิตยสาร Forbes  
ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิรวมกบัภรรยาทัง้สิน้ 10,270 ล้านหยวน 

- พ.ศ. 2551 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีจีน อนัดบัที ่20  
เป็นผู้บริจาคการกศุล อนัดบัที ่40 และมหาเศรษฐีด้านอสงัหาริมทรัพย์จีน อนัดบัที่ 48  
จากการจดัอนัดบัของ Hurun 

ที่มา : http://renwu.hexun.com/   
http://baike.baidu.com/   

***** 



ซือเหวินป๋อ (Shi Wen Bo / 施文博) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 ปัจจบุนัอาย ุ64 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงเฉวียนโจว มณฑลฝเูจีย้น 
ธุรกิจ : ผลติภณัฑ์เพื่อการดแูลตวัเอง / Personal Care 

บริษัท : Heng-An Group (恒安国际集团有限公司 ：恒安国际) 
 เป็นบริษัทแรกของจีน ที่ด าเนินกิจการด้านผลิตภณัฑ์เพื่อการดแูลตวัเอง  
 อาทิ ผ้าอนามยั ผ้าอ้อม การดาษช าระ เป็นต้น  
 ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ทีเ่ขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปัจจบุนัมีพนกังานทัง้สิน้ราว 40,000 คน  
 พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นบริษัทชัน้น าของจีน อนัดบัที่ 162 (จาก 500 อนัดบั) 
 
ประวัต ิ:  

- เร่ิมต้นการท าธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูป แต่ในเวลาต่อมา ธุรกจิได้รับ 
ผลกระทบจากมาตรการจ ากดัโควต้าสิง่ทอของสหรัฐฯ ท าให้เขาจ าเป็นต้องวางมือจากการท า 
ธุรกิจดงักลา่ว และหนัมาท าธุรกิจผ้าอนามยัและผ้าอ้อมเด็ก ซึง่ในขณะนัน้ถกูผกูขาดโดยรัฐวิสาหกิจ  

- พ.ศ. 2528 ได้ร่วมมือกบันายสวี่ จือ้ เหลยีน ก่อตัง้กลุม่บริษัท Heng-An Group และได้ก้าวขึน้เป็น 
ผู้ผลติผ้าอนามยัสตรีและผ้าอ้อมเด็กเบอร์หนึง่ของประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ อาท ิXin Xiang  
Yin (心相印), An’er Le (安儿乐), An Le (安乐) 

- พ.ศ. 2541 น าบริษัทฯ เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์เมืองฮ่องกง 
- พ.ศ. 2548 นายซือฯ ได้พฒันาธุรกิจผลติภณัฑ์กระดาษช าระและธุรกิจดงักลา่วได้กลายเป็นแหล่ง 
รายได้หลกัของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 41.6 ของรายได้ทัง้หมด 

- พ.ศ. 2551 ได้ขยายธุรกิจจากผลติภณัฑ์เพื่อการดแูลตวัเอง (personal-care products) สูธุ่รกิจอาหาร 
ด้วยการเข้าซือ้หุ้น 51 เปอร์เซนต์ของกลุม่บริษัท Qinqin Foods Group  

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2551 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีจีน อนัดบัที ่91 จาก Hurun 
- พ.ศ. 2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีโลก อนัดบัที ่601 จากนิตยสาร Forbes 
- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ของจีน อนัดบัที ่41 ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิ 
  1.4 หมื่นล้านหยวน 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : ซุนเลีย่ง มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ การเป็นผู้น าทางการตลาดและการน ากระแสการบริโภค  
 คือ วิธีการที่ดีที่สดุในการรับมือกบัวิกฤติการณ์และหลบเลีย่งความเสีย่ง (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/  
***** 



 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2486 ปัจจบุนัอาย ุ71 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
ธุรกิจ : ผลติภณัฑ์ยาชีวภาพ (Biological medicine) 
บริษัท : อตุสาหกรรมยาซิ่นลีไ่ท่เซินเจิน้ จ ากดั (มหาชน)  

(深圳信立泰药业股份有限公司) ด าเนินกิจการผลติและจดัจ าหน่าย 
ผลติภณัฑ์ยาชีวภาพ โดยส านกังานใหญ่ ตัง้อยู่ ณ เมืองเซินเจิน้ 

           
ประวัต ิ: 

- เคยด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารประจ ามณฑลกวางตุ้ง และรองนายกเทศมนตรีเมืองเซิน้เจิน้ 
- พ.ศ. 2528 ลาออกจากหน้าที่ราชการ เมือ่อาย ุ42 ปี และก้าวเข้าสูแ่วดวงธุรกิจ โดยเร่ิมต้นธุรกิจด้วยการ 
ก่อตัง้โรงงานผลติเสือ้ผ้าจากเส้นใยไหมและโรงงานผลติเคร่ืองตรวจสอบธนบตัรระบบดิจิตอล 
ที่เมืองเซินเจิน้  

- ในเวลาต่อมาได้ขยายธุรกิจที่สหรัฐฯ และประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ซึง่ครอบคลมุธุรกิจหลากหลายสาขา  
อาทิ อิเลก็ทรอนิกส์ ผ้าไหม ถ่านโค้ก เหลก็กล้า ผลิตภณัฑ์ยา และอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น จนในท่ีสดุได้รับ  
Green card        ฯ 

- ต่อมาภายหลงั ได้สละทิง้ Green card และเดินทางกลบัจีนด้วยปณิธานมุ่งมัน่ท่ีจะตอบแทนบญุคณุ 
ประเทศ จงึได้ลงทนุท าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในนครกว่างโจว และธุรกิจผลติภณัฑ์ยาชีวภาพ (Biological  
medicine) ในเมืองเซินเจิน้ โดยได้ก่อตัง้บริษัทอตุสาหกรรมยาซิ่นลีไ่ท่เซินเจิน้ จ ากดั และด ารงต าแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการบริหารจนถงึปัจจบุนั  

- พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้เลือ่นฐานะเป็นบริษัทจ ากดัมหาชน  
ผลงานส าคัญ : 

- เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2552 ผลกัดันบริษัทอตุสาหกรรมยาซิ่นลีไ่ท่เซินเจิน้ จ ากดั (มหาชน) เข้าสูก่ระดาน A  
                    ได้        สง่ผลให้เขาก้าวเข้าสู่การเป็นหนึง่ในเศรษฐีพนัล้านของจีน 

- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุของจีน อนัดบัที่ 38 จากนิตยสาร Forbes  
โดยมีทรัพย์สนิมลูค่า 16,780 ล้านหยวน  

ที่มา : http://renwu.hexun.com 
http://baike.baidu.com  

***** 
 
 

เย่เฉิงไห่ ( Ye Cheng Hai / 叶澄海) 

http://renwu.hexun.com/
http://baike.baidu.com/


หวังฉวนฝู (Wang Chuan Fu / 王传福) 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2509 ปัจจบุนัอาย ุ48 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงอู๋ห ูมณฑลอนัฮยุ 
ธุรกิจ : แบตเตอร่ี / อปุกรณ์โทรศพัท์มอืถือ / ยานยนต์ 
บริษัท : BIYADI (比亚迪股份有限公司 ：BYD) 
 ด าเนินกิจการผลติและจดัจ าหน่าย แบตเตอร่ี อปุกรณ์โทรศพัท์มือถอื  

สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ และยานยนต์ ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่เมืองเซินเจิน้ 
ประวัต ิ:  

- เขาเติบโตในครอบครัวเกษตรกรที่มีชีวิตยากล าบาก ซึง่ได้ช่วยขดัเกลา 
ปณิธานและอดุมการณ์ที่แน่วแน ่จนสามารถประสบความส าเร็จทางธุรกิจ และกลายเป็น 
นกัธุรกิจชื่อดงัของจีนในปัจจบุนั 

- พ.ศ. 2538 หวงัฉวนฝ ูได้ลาออกจากหน้าที่การงาน และท าการก่อตัง้บริษัท BYD ที่เมืองเซินเจิน้  
มณฑลกวางตุ้ง โดยใช้ระยะเวลาสัน้ ๆ เพียงไม่กี่ปี บริษัทฯ ได้พฒันากลายเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอร่ี 
รายใหญ่อนัดบั 1 ของจีน และเป็นอนัดบัที่ 2 ของโลก (รองจากญ่ีปุ่ น) 

 - พ.ศ. 2546 ได้ก้าวเข้าสูอ่ตุสาหกรรมผลติยานยนต์แบรนด์ BYD โดยด ารงต าแหน่งเป็นประธานบริษัท 
และได้ท าการวิจยัพฒันารถยนต์ขบัเคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟ้า ภายใต้การบริหารจดัการของหวงัฉวนฝ ู 
สง่ผลให้บริษัทฯ กลายเป็นอตุสาหกรรมการผลติระดบัสงูที่มีมลูค่าการผลติสงูถงึ 20,000 ล้านหยวน  
ซึง่ครอบคลมุการผลติแบตเตอร่ี อปุกรณ์โทรศพัท์มอืถือ และยานยนต์ จนมีคนกลา่วว่า BYD จะเป็นคู่แข่งตวั 
จริงของ TOYOTA ในอนาคต 

ผลงานส าคัญ : 
- ได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 25 นกัธุรกิจชื่อดงัของจีนในช่วงศตวรรษที่ 20  
- พ.ศ. 2552 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุของจีน อนัดบัที ่1 จากนิตยสาร Forbes 
ด้วยจ านวนทรัพย์สนิทัง้สิน้ 39,600 ล้านหยวน  

- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุของจีน อนัดบัที่ 27 จากนิตยสาร Forbes  
ด้วยจ านวนทรัพย์สนิทัง้สิน้ 21,960 ล้านหยวน 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : หวงัฉวนฝ ูมีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ สิง่ส าคญัที่น าไปสูค่วามส าเร็จ คือ การมใีจที่กล้าเสีย่ง  
ในหลายครัง้อาจไม่ได้อยู่กบัว่าคณุสามารถท าได้หรือไม ่แต่ขึน้อยู่กบัว่าเขากล้าที่จะท าหรือไม่  
(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  
***** 

 

http://renwu.hexun.com/
http://baike.baidu.com/


เจิง้ยวี่ถง (Zeng Yu Tong / 郑裕彤) 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2468 ปัจจบุนัอาย ุ89 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : เคร่ืองประดบั (ทองค าและอญัมณี) / อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท : ห้างทองและอญัมณี 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) ซึง่ด าเนิน 
กิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์         

ประวัต ิ:  
- เจิง้ยวี่ถง มฐีานะครอบครัวยากจน มีโอกาสศกึษาเพียงแค่ระดบัมธัยม และจ าต้องลีภ้ยัสงครามจากมณฑล 
กวางตุ้งสูเ่มืองมาเก๊า โดยเร่ิมต้นชีวิตการท างานด้วยการเป็นคนงานรับจ้างทัว่ไป 

- พ.ศ. 2483 บดิาของเขาได้ส่งตวัเขาไปเป็นเรียนรู้งานกบัเพื่อนเก่าแก่ชื่อว่านายโจวจือ้หยวน ซึง่เป็น 
เจ้าของร้านทอง Chow Tai Fook นบัเป็นก้าวแรกที่เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ธุรกจิค้าทอง เขามีความ 
มุ่งมานะ ซื่อสตัย์สจุริต และมีหวัคิดทางการค้า ภายหลงัได้แต่งงานกับลกูสาวของนายโจวจือ้หยวน 
จงึกลายเป็นก าลงัส าคญัในการช่วยงานกิจการร้านค้าทองค าและอญัมณี Chow Tai Fook ของนายโจวจือ้ 
หยวนในทกุ ๆ ด้าน  

- พ.ศ. 2489 ได้รับมอบหมายให้ไปเปิดสาขาร้านทองในฮ่องกง และด ารงต าแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายบคุคล  
เพื่อคดัเลอืกบคุคลที่มีความสามารถทางด้านการค้าขายมาท างาน  

- พ.ศ. 2499 นายโจวจือ้หยวน ได้ถ่ายทอดกิจการร้านทองให้เขา และมอบให้เขาเป็นผู้บริหารจดัการทัง้หมด  
ซึง่ท าให้เขาก้าวสูก่ารเป็นเจ้าของกิจการร้านทอง Chow Tai Fook อย่างเต็มตวั 

- พ.ศ. 2513 เขาได้ก้าวสูธุ่รกิจอสงัหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ ด้วยการก่อตัง้ บจก. New World  
Development โดยได้ก่อสร้างโครงการที่พกัอาศยัหรูหราใจกลางเมืองฮ่องกง ศนูย์กลางการประชมุและ 
นิทรรศการนานาชาติฮ่องกง และโรงแรมต่าง ๆ ในหวัเมืองส าคญัของจีนในเวลาต่อมา 

- พ.ศ. 2555 ในวยั 87 ปี เขาได้ประกาศปลดเกษียณ แต่ยงัคงรับได้รับเกียรติให้ด ารงต าแหน่งประธาน 
กิตติมศกัด์ิห้างทองและอญัมณี Chow Tai Fook และ บจก. New World Development 

ผลงานส าคัญ : 
- พ.ศ. 2551 ได้รับรางวลั Great Bauhinia Medal (GBM) จากรัฐบาลฮ่องกง ซึง่เป็นเหรียญเกียรติยศสงูสดุ 
ส าหรับบคุคลที่ท าประโยชน์ให้แก่ฮ่องกง 

- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นเศรษฐีชาวจีนโพ้นทะเลของโลก อนัดบัที ่4 จากนิตยสาร Forbes  
ด้วยทรัพย์สนิมลูค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

- ได้รับฉายาว่าเป็น “1 ใน 4 จตรุเทพ” ในวงการอสงัหาริมทรัพย์ของฮ่องกง 
ที่มา : http://renwu.hexun.com , http://baike.baidu.com  
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หลิวหมิงจง (Liu Ming Zhong / 刘明忠) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปัจจบุนัอาย ุ55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : นครหลานโจว มณฑลกานซู 
ธุรกิจ : ท่อเหลก็หลอม / เคร่ืองจกัรกล 
บริษัท : Xinxing Cathay International Group (新兴际华集团有限公司)  

ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่กรุงปักกิ่ง 
             Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd. (新兴铸管股份有限公司)  

ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่มณฑลเหอเป่ย 
ด าเนินกิจการอตุสาหกรรมประเภทท่อเหลก็หลอม และเคร่ืองจกัรกล     

ประวัต ิ:  
- ส าเร็จการศกึษาในสาขาวิศวกรรมวสัดุ โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ได้มุ่งมัน่สร้างสรรค์ 
เทคโนโลยีการหลอมเหลก็กล้าและการหลอมเหลก็รูปก้อนหินหมกึ ซึง่เป็นวิธีการหลอมเหลก็แบบใหม่  
จนได้รับผลส าเร็จทางวิทยศาสตร์ที่โดดเด่น โดยถือเป็นผลงานชิน้ส าคญัในการปรับเปลีย่นเทคโนโลยีการ 
ผลติท่อเหลก็ดิบสเีทามาเป็นท่อเหลก็กลม ซึง่สามารถรองรับโครงการพฒันาสูค่วามเป็นเมืองของจีน และ 
โครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่ของจีนได้เป็นอย่างดี อาทิ ท่อสง่ก๊าซจากภาคตะวนัตกสูภ่าคตะวนัออกของจีน  
ท่อสง่น า้จากภาคใต้สูภ่าคเหนือของจีน เป็นต้น  

- เขาได้พฒันาเทคโนโลยีการหลอมเหลก็ของจีนจนมีมาตรฐานเทียบเท่าระดบัสากล ซึง่ได้รับการยอมรับ 
และยกย่องจากรัฐบาลกลางจีน หน่วยงานการทหาร และรัฐบาลของมณฑลต่างๆ ในจีนอย่างต่อเน่ือง ปัจจบุนั  
ด ารงต าแหน่งส าคญัหลายต าแหน่ง อาทิ ประธานคณะกรรมการบริหาร Xinxing Cathay International Group  
ประธานคณะกรรมการบริหาร Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd. ผู้อ านวยการสถาบนัแห่งชาติจีน 
ประธานสมาคมอตุสาหกรรมเหลก็กล้าแห่งชาติจีน และรองประธานสมาคมการผลติเคร่ืองจกัรกล 
แห่งชาติจีน เป็นต้น 

ผลงานส าคัญ : 
- พ.ศ. 2556 ได้รับคดัเลอืกเป็นบคุคลส าคญัด้านเศรษฐกิจของจีน สมยัที่ 14 จาก CCTV 
- พ.ศ. 2553 ได้รับยกย่องให้เป็น “ต้นแบบด้านแรงงานแห่งชาติจีน” 
- ได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 บคุคลส าคญัของ 10 ภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ตลอดช่วงระยะเวลา 30 ปี 
แห่งการปฏิรูปประเทศจีน  

ที่มา : http://renwu.hexun.com 
http://baike.baidu.com  
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จี๋เส่ียวฮุย (Ji Xiao Hui / 吉晓辉) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2498 ปัจจบุนัอาย ุ59 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงฉ่ีตง มณฑลเจียงซ ู
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)  
ด าเนินกิจการด้านการเงินและการธนาคาร ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ 

                          
ประวัต ิ:  

- พ.ศ. 2516 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
จากมหาวิทยาลยัฟู่ ต้าน นครเซี่ยงไฮ้  

- จี๋เสีย่วฮยุมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัภาคการเงิน โดยมีประสบการณ์ท างานเป็นผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร  
(Industrial & Commercial Bank of China หรือ ICBC) หลายสาขาในนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนเคยด ารง 
ต าแหน่งทางราชการที่ส าคญัของนครเซี่ยงไฮ้ อาทิ รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจ าเทศบาล 
นครเซี่ยงไฮ้ และอธิบดีส านกังานบริการทางการเงินนครเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น นบัเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ระดบัสงูที่มี 
ชื่อเสยีงคนหนึง่ของจีน 

- ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจ า 
Shanghai Pudong Development Bank 

ผลงานส าคัญ : 
- พ.ศ. 2546 ถงึ พ.ศ. 2551 ได้รับคดัเลอืกเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน  
สมยัที่ 10 

ที่มา : http://renwu.hexun.com 
http://baike.baidu.com  
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เฉินตงเซิง (Chen Dong Sheng / 陈东升) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปัจจบุนัอาย ุ57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงเทียนเหมิน มณฑลหเูป่ย 
ธุรกิจ : ประกนัชีวิต 
บริษัท : ประกนัชีวิตไท่คงั จ ากดั (มหาชน)  

(泰康人寿保险股份有限公司 ：泰康人寿)  
บริษัทฯ ได้รับยกย่องว่าเป็นบริษัทประกนัท่ีมีคณุภาพของเงินทนุวิสาหกิจดี 
เป็นระดบัแนวหน้าของจีน และเป็นบริษัทประกนัแห่งแรกของจีนท่ีได้รับ 
ใบรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO9001 (UKAS) 

ประวัต ิ:  
- พ.ศ. 2531 ถงึ พ.ศ. 2536 รับราชการเป็นรองบรรณาธิการนิตยสารเศรษฐกจิ  
“Management World”                                ายกรัฐมนตรีจีน โดยระหว่างช่วง 5 ปีของการ 
ท างาน เขาพยายามแสวงหาโอกาสพฒันาทางธุรกิจที่มากกว่าการจดัท าข้อมลูในนิตยสาร จนกระทัง่ได้ 
ก้าวเข้าสูก่ารเป็นเจ้าของธุรกิจสว่นตวัด้วยการก่อตัง้บริษัทประมลูสนิค้านานาชาติเจียเต๋อประเทศจีน  
(จ ากดั) ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อ พ.ศ. 2536 ซึง่จดัประมลูสนิค้าทางวฒันธรรมของจีนเป็นหลกั และท าการ 
บริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานบริหารจดัการอตุสาหกรรมและพาณิชย์ 
ของรัฐบาลจีนว่าเป็นบริษัทประมลูสนิค้าในจีนที่น่าเชื่อถือ 

- พ.ศ. 2539 ในระหว่างที่ธุรกิจประมลูสนิค้าก าลงัเติบโตอย่างดี เขาได้หนัมาก้าวเข้าสูธุ่รกิจประกนั 
ด้วยการก่อตัง้บริษัทประกนัชีวิตไท่คงั จ ากดั (มหาชน) ขึน้ที่กรุงปักกิ่ง 

- จากความส าเร็จของธุรกิจประกนัชีวิต ปัจจบุนัเขาจงึมุ่งหวงัว่าจะพยายามผลกัดนัให้บริษัทไท่คงัฯ  
กลายเป็นกลุม่บริษัททีใ่ห้บริการทางการเงินขนาดยักษ์ใหญ่รายหนึง่ของจีนในอนาคต 

ผลงานส าคัญ : 
- เป็นผู้น าการประเมินความน่าเชื่อตามแบบสากลมาใช้เป็นครัง้แรกในธุรกิจประกันของจีน และสามารถ 
ยกระดบัความน่าเชื่อของบริษัทประกนัชีวิตจากระดบั AA มา เป็น AAA                       3    

- เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์ระบบประกนัชีวิตแบบใหม่ในจีน จากระบบดัง้เดิมรูปแบบ “1 กรมธรรม์ต่อ 1 คน”  
มาเป็นรูปแบบ “1 กรมธรรม์ต่อ 1 ครอบครัว” ซึง่เร่ิมต้นเมื่อปี พ.ศ. 2545  

ที่มา : http://renwu.hexun.com 
http://baike.baidu.com  
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ตงิเหล่ย (Ding Lei / 丁磊) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2514 ปัจจบุนัอาย ุ43 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง 
ธุรกิจ : อินเทอร์เน็ต 
บริษัท : NetEase (网易公司 )  

ด าเนินกิจการเว็บไซต์ www.163.com ซึง่เป็นเว็บเสิร์ชเอ็นจิน้รายใหญ่ของจีน  
 
ประวัต ิ:  

- พ.ศ. 2536 ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีจาก University of Electronic Science and Technology of China  
(ZUESTC) สาขาวศิวกรรมศาสตร์ที่นครเฉิงต ูมณฑลเสฉวน  

- พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 เข้าท างานท่ีส านกังานโทรคมนาคมเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง 
- พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539 เข้าท างานเป็นวิศวกรฝ่ายเทคนิคที่ Sybase นครกว่างโจว ซึง่เป็นบริษัทซอฟแวร์ 
ของสหรัฐอเมริกา  

- พ.ศ. 2539 ถงึ พ.ศ. 2540 ท างานท่ีบริษัท Flyjet นครกว่างโจว  
- ด้วยความชื่นชอบเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เขาจงึได้ลาออกจากหน้าที่การงาน และมาก่อตัง้บริษัท 
ของตวัเองชื่อว่า NetEase (www.163.com) ที่นครกว่างโจว ในปี พ.ศ. 2540 ซึง่เป็นธุรกิจเกี่ยวกบัเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ต โดยได้ทุ่มเทให้กบัการคิดค้นพฒันาซอฟแวร์เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต จนประสบความส าเร็จในการ 
พฒันาระบบอีเมล์ฉบบัสองภาษาโปรแกรมแรกของจีน 

- จากจดุเร่ิมต้นของการด าเนินธุรกิจที่มีเจ้าหน้าที่เพยีงกว่าสบิคนเท่านัน้ ภายใต้การบริหารอย่างมีประสทิธิภาพ 
ของเขา ในฐานะ CEO ของบริษัท สง่ผลให้ปัจจบุนั NetEase กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
ขนาดใหญ่ที่มีจ านวนพนกังานเกือบ 3,000 คน และเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีในสหรัฐอเมริกา  

ผลงานส าคัญ : 
- พ.ศ. 2540 คิดค้นระบบอีเมล์ฉบบัสองภาษาโปรแกรมแรกของจีน 
- เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2543 ผลกัดนับริษัท NetEase เข้าตลาดหุ้น NASDAQ ของสหรัฐอเมริกาได้ส าเร็จ 

ที่มา : http://renwu.hexun.com 
http://baike.baidu.com  
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เส่ินเหวินหรง (Shen Wen Rong / 沈文荣) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2489 ปัจจบุนัอาย ุ68 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงจางเจียกัง่ มณฑลเจียงซ ู
ธุรกิจ : เหลก็กล้า 
บริษัท : Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd.  

(江苏沙钢集团有限公司 ：沙钢集团)  
 ด าเนินกิจการอตุสาหกรรมเหลก็กล้า รายใหญ่ของจีน และจดัอยู่ในกลุม่ 

บริษัท 500 Fortune ของโลกอีกด้วย 
ประวัต ิ:  

- เขามีความสนใจเกี่ยวกบัโรงงานตัง้แต่ในวยัเด็ก เนื่องจากได้ยินเร่ืองราวท่ีญาติผู้ใหญ่ถ่ายทอดให้ 
ฟังเป็นประจ า ภายหลงัจากส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมต้นจงึได้เข้าท างานเป็นผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งของ 
โรงงานป่ันด้าย ต่อมาโรงงานดังกลา่วได้จดัตัง้แผนกรีดเหลก็ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2517 ซึง่เขานบัเป็น 
หนึง่ในผู้ ร่วมลงทุนก่อตัง้แผนกดงักลา่วด้วย 

- พ.ศ. 2526 แผนกรีดเหลก็ดงักลา่วได้รับการยกฐานะเป็นโรงงานรีดเหลก็ประจ าอ าเภอซาโจว  
(ปัจจบุนัคือเมืองจางเจียงกัง่) และแยกตวัออกจากโรงงานป่ันด้าย  

- พ.ศ. 2527 ได้รับการเลือ่นต าแหน่งเป็นผู้จดัการโรงงานรีดเหลก็  
- พ.ศ. 2535 โรงงานรีดเหลก็อ าเภอซาโจวได้รับยกระดบัก่อตัง้เป็นบริษัท Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd.  
โดยมีเขาด ารงต าแหน่งเป็นผู้จดัการใหญ่และเลขาพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ าบริษัทฯ อีกทัง้ 
ได้รับคดัเลอืกให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 จนถงึปัจจบุนั 

ผลงานส าคัญ : 
- พ.ศ. 2541 เป็นผู้ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรการผลติทัง้หมดจากบริษัท ThyssenKrupp Group  
ของเยอรมนีมาใช้ที่เมืองจางเจียกัง่ มณฑลเจียงซู 

- เป็น 1 ใน 2 นกัธุรกิจของมณฑลเจียงซูที่ได้รับคดัเลอืกให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชมุสมชัชาประชาชนจีน  
ครัง้ที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 และครัง้ที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2550 

- ได้รับยกย่องว่าเป็น “ต้นแบบด้านแรงงานมณฑลเจียงซู” “ต้นแบบด้านแรงงานแห่งชาติจีน”  
“ผู้บริหารคณุภาพยอดเยี่ยมแห่งชาติจีน” และ “สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ดีเด่นประจ ามณฑลเจียงซู”  

ที่มา : http://renwu.hexun.com , http://baike.baidu.com  
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เหลยจวิน (Lei Jun / 雷军) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2512 ปัจจบุนัอาย ุ45 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงเซียนเถา มณฑลหเูป่ย 
ธุรกิจ : IT 

บริษัท : Xiaomi (北京小米科技有限责任公司 ：小米) ผลติและจดัจ าหน่ายโทรศพัท์  
 รวมถงึอปุกรณ์โทรศพัท์ต่างๆ แบรนด์ Xiaomi ปัจจบุนัเป็นแบรนด์อนัดับ 2  

ของจีน รองจาก Lenovo Group 

             Kingsoft (金山软件股份有限公司) ผลติและวิจยัโปรแกรมซอต์ฟแวร์ต่างๆ  
เป็นบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตอนัดบั 4 ของจีน รองจาก  Alibaba, QQ และ Baidu 
รวมถงึเป็นบริษัทซอฟท์แวร์ 

                                    
ประวัต ิ:  

- ส าเร็จการศกึษาสาขา IT จากมหาวิทยาลยัอู่ฮัน่ มณฑลหเูป่ย ได้เร่ิมก่อตัง้ธุรกิจของตนเองร่วมกบัเพื่อน 
นกัศกึษาขณะที่เรียนอยู่ชัน้ปี 4 แต่ภายหลงัทีด่ าเนินธุรกิจจ าหน่ายการ์ดวงจรตวัอกัษรจีนส าหรับ 
คอมพิวเตอร์ได้เพียงคร่ึงปีก็ต้องล้มเลกิกิจการ เน่ืองจากไม่สามารถแข่งขนักบัสินค้าลอกเลยีนแบบของ 
บริษัทรายอื่นท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 

- พ.ศ. 2535 เข้าท างานในบริษัท Kingsoft เป็นเวลารวม 16 ปี เร่ิมจากต าแหน่ง 
ผู้จดัการฝ่าย และสามารถบกุเบกิพฒันาสาขากรุงปักกิ่งสูก่ารเป็น CEO บริษัทฯ และได้ลาออกจากต าแหน่ง  
CEO เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2550 

- พ.ศ. 2554 ได้รับคดัเลอืกให้กลบัเข้ามาบริหารบริษัทฯ อีกครัง้ในต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร 
- พ.ศ. 2553 นอกจากท างานกบับริษัท Kingsoft แล้ว เหลยจวิน ได้ร่วมกบัทีมงานอีก 6 คน 
ในการคิดค้นเทคโนโลยีโทรศทัพ์มือถือ Xiaomi และประสบส าเร็จในการน าโทรศพัท์มือถือแบรนด์ Xiaomi  
จ าหน่ายเข้าสูต่ลาดจีน ซึง่ได้รับความนิยมในตลาดจีนไม่น้อยในขณะนี ้

ผลงานส าคัญ : 
- พ.ศ. 2555 และ 2556 ได้รับคดัเลอืกเป็นบคุคลส าคญัสาขาเศรษฐกิจของจีน  

  -  พ.ศ. 2555 ได้รับคดัเลอืกเป็นสมาชิกสมชัชาประชาชนกรุงปักกิ่ง 
- พ.ศ. 2556 สมาชิกสมชัชาประชาชนแห่งชาติจีน  

ที่มา : http://renwu.hexun.com , http://baike.baidu.com  
***** 
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เว่ยเจีย้นจวิน (Wei Jian Jun / 魏建军) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปัจจบุนัอาย ุ50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงเป่าติง้ มณฑลเหอเป่ย 
ธุรกิจ : ยานยนต์ 

บริษัท : Great Wall Motors Company Limited  
(长城汽车股份有限公司 ：长城汽车) 
ด าเนินกิจการผลติและจดัจ าหน่ายรถยนต์ปิคอพั รถยนต์ 7 ที่นัง่ SUV 
โดยเน้นเจาะตลาดในเมืองใหญ่ ๆ ของจีนอย่างกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ 
ถือเป็นวิสาหกิจผลิตรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับทัว่ไปในจีน และมีหุ้นจ าหน่ายอยู่ 
ในตลาดหลกัทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกงด้วย 

ประวัต ิ:  
- พ.ศ. 2533 เขาเป็นผู้พฒันาให้โรงงานผลติเลก็ ๆ แห่งหนึ่งในต าบลแห่งหนึง่ 
กลายเป็นวิสาหกิจสมยัใหม่ที่มีขนาดใหญ่ระดบัแนวหน้าของประเทศจีน โดยเร่ิมต้นจากการก่อตัง้ 
โรงงานผลติรถยนต์แบรนด์ Great Wall ที่เมืองเป่าติง้ มณฑลเหอเป่ย ซึง่ในขณะนัน้มีจ านวนพนกังานเพียง 
แค่ประมาณ 60 คน 

- พ.ศ. 2538 บริษัทเน้นกลยทุธ์การผลติรถยนต์ปิคอพัเป็นส าคญั ซึง่แม้ว่าในขณะนัน้ตลาดรถยนต์ยงัไม่นิยม 
รถยนต์ปิคอพัมากนกั แต่เขาได้ลงทนุเดินทางไปศกึษาเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ ทวีปยโุรป  
และกลุม่ประเทศในอาเซียน และน ามาพฒันาปรับปรุงการผลติรถยนต์ปิคอพัของโรงงาน จนท าให้เกิด 
กระแสความนิยมใช้รถยนต์ปิคอพัในจีนขึน้ในเวลาต่อมา  

- พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2549 เป็นช่วงที่รถยนต์ปิคอพัแบรนด์ Great Wall มีสว่นแบง่ตลาดและยอดขายสงู 
ที่สดุในจีน 

ผลงานส าคัญ : 
- เข้าบริหารงานจน Great Wall Motors เป็นบริษัทรถยนต์ภาคเอกชนรายแรกของจีนท่ีเข้าสูต่ลาดหุ้นฮ่องกง  
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 และผลกัดนัจนรถยนต์ปิคอัพแบรนด์ Great Wall มีสว่นแบง่ตลาดและยอดจ าหน่าย 
สงูเป็นอนัดบั 1 ของจีนเป็นระยะเวลาติดต่อกนัถึง 8 ปี และรถยนต์ 7 ที่นัง่ SUV  บ     Great Wall มียอด 
จ าหน่ายสงูสดุในจีนเป็นระยะเวลาติดต่อกนั 3 ปี 

- พ.ศ. 2548 ได้รับยกย่องเป็น “ต้นแบบด้านแรงงานแห่งชาติจีน”  
- พ.ศ. 2549 ได้รับยกย่องเป็นบคุคลส าคญัในแวดวงธุรกิจของมณฑลเหอเป่ย 

ที่มา : http://renwu.hexun.com , http://baike.baidu.com  
***** 
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เกาเจีย้นผิง (Gao Jian Ping / 高建平) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปัจจบุนัอาย ุ55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : อ าเภออานซ ีเมืองฉวนโจว มณฑลฝเูจีย้น 
ธุรกิจ : การเงิน / ธนาคาร 
บริษัท : Industrial Bank Co.,Ltd. (兴业银行) 
             ด าเนินกิจการด้านการเงินการธนาคาร โดยมีส านกังานใหญ่อยู่ที่  

มณฑลฝเูจีย้น ในปี พ.ศ. 2556 ธนาคารฯ ได้เป็น 1 ใน 500 บริษัทยอดเยี่ยม 
ของโลก  
 

ประวัต ิ:  
- พ.ศ. 2519 เข้าท างานใน Industrial Bank Co.,Ltd. ซึง่ในขณะนัน้เป็นเพียงธนาคารเลก็ ๆ แห่งหนึง่ของ 
นครฝโูจว มณฑลฝเูจีย้น และได้เลือ่นต าแหน่งเป็นผู้บริหารสาขาย่อยต่าง ๆ ของธนาคารในเมืองฝโูจว  
และนครเซี่ยงไฮ้ ตามล าดบั  

- ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร  Industrial Bank Co.,Ltd. ซึง่เป็นธนาคารขนาดใหญ่ 
แห่งหนึ่งที่มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เมืองฝโูจว มณฑลฝเูจีย้น พร้อมกบัด ารงต าแหน่งทางราชการเป็นคณะ 
กรรมการบริหารมณฑลฝเูจีย้นอีกด้วย 

- เขาเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญระดบัสงู เป็นผู้กล้าคิด กล้าท า สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  
จนกระทัง่เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกบั Industrial Bank Co.,Ltd. ตลอดระยะเวลาการท างานกว่า 20 ปี 
ที่ธนาคารฯ ได้ก้าวข้ามผ่านอปุสรรคต่าง ๆ จากธนาคารที่ให้บริการเพียงระดบัท้องถิ่นกลายเป็น 
ธนาคารที่เปิดบริการทัว่ประเทศจีน และเป็นท่ียอมรับในแวดวงธุรกิจการเงินของจีนในปัจจบุนัถือได้ว่า 
ความส าเร็จสว่นหนึง่ของ Industrial Bank Co.,Ltd. มาจากคณุูปการของเขา 

ผลงานส าคัญ : 
- พ.ศ. 2551 ได้รับคดัเลอืกเป็นบคุคลส าคญัในภาคการธนาคารแห่งชาติจีน 

ที่มา : http://renwu.hexun.com  
http://baike.baidu.com  
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สวีเหออี ้(Xu He Yi / 徐和谊) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ปัจจบุนัอาย ุ57 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : กรุงปักกิ่ง 
ธุรกิจ : ยานยนต์ 

บริษัท : 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) 
 ด าเนินกิจการผลติยานยนต์ แบรนด์ BAIHC ซึง่เป็นแบรนด์รถยนต์ 

ระดบัแนวหน้าของจีน 
 

ประวัต ิ:  
- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาบริหารการจดัการ  
- พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2540 เร่ิมท างานในส านกังานออกแบบโสว่กัง ที่กรุงปักกิ่ง โดยเร่ิมต้นจากต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และเลือ่นขัน้เป็นหวัหน้าแผนก ผู้อ านวยการส านกังาน ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  
และรองผู้จดัการใหญ่ ตามล าดบั 

- พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543 ได้ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจกรุงปักกิ่ง  
- พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545 ด ารงต าแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอตุสาหกรรมกรุงปักกิ่ง 
- พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา เขาได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารระดบัสงูของ BAIHC GROUP ซึง่เป็นกลุม่ 
วิสาหกิจผลติยานยนต์ขนาดใหญ่ของกรุงปักกิ่ง  

- แม้ว่าช่วงปี พ.ศ. 2551 จะเกิดวิกฤตการณ์การเงินโลก แต่ด้วยการบริหารงานอย่างมีวิสยัทศัน์ของ 
เขาสง่ผลให้ BAIHC GROUP กลายเป็นกลุม่วิสาหกิจผลติยานยนต์ระดับแนวหน้าของจีน และมีอตัรา 
การขยายตวัรวดเร็วเป็นอนัดบัต้น ๆ ของโลกในปัจจบุนั 

ผลงานส าคัญ : 
- พ.ศ. 2546 ได้รับยกย่องเป็นบคุคลส าคญัด้านอตุสาหกรรมยานยนต์แห่งชาติจีนในรอบ 50 ปี 
- พ.ศ. 2547 ได้รับยกย่องเป็นบคุคลส าคญัด้านเศรษฐกิจจีน 
- พ.ศ. 2553 ได้รับยกย่องเป็น “ต้นแบบด้านแรงงานแห่งชาติจีน”  
- พ.ศ. 2553 ได้รับคดัเลอืกเป็นบคุคลส าคญัด้านเศรษฐกิจของจีนจาก CCTV 

ที่มา : http://baike.baidu.com  
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เฉินเทียนเฉียว (Chen Tian Qiao / 陈天桥) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2516 ปัจจบุนัอาย ุ41 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมืองเซ่าซิง มณฑลเจ้อเจียง 
ธุรกิจ : เกมส์ออนไลน์ 
บริษัท : SNDA Entertainment (上海盛大网络发展有限公司 ：盛大网络) 
 ด าเนินกิจการบริการเกมส์ออนไลน์ในจีน ให้บริการในอตุสาหกรรมบนัเทิง 
 โดยเฉพาะด้านธุรกิจเกมส์ออนไลน์ อาทิ 《传奇》、《新英雄门》、 

 《疯狂坦克》 ปัจจบุนั SNDA Entertainment ท ารายได้ต่อปีมากกว่า  
 5,000 ล้านหยวน 
 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัฟูตัน้ นครเซี่ยงไฮ้  
- เข้าท างานครัง้แรกในกลุม่บริษัท Lujiazui Properties ภายหลงัมีความสนใจในด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ จงึได้ออกมาก่อตัง้บริษัทร่วมกบัพี่น้อง  

- พ.ศ. 2542 ก่อตัง้ SNDA Entertainment ด้วยเงินทนุแรกเร่ิมเพียง 500,000 หยวน พนกังานเร่ิมต้น 
เพียง 20 คน SNDA Entertainment ในปัจจบุนัเข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (Nasdaq) 

- ด ารงต าแหน่งประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ  
ผลงานที่ส าคัญ :  

- ปัจจบุนั SNDA Entertainment ได้ขยายกิจการไปยงัหลายประเทศ อาทิ เปิดตวับริษัทเกมส์ออนไลน์
ในญ่ีปุ่ นภายใต้ชื่อ BOTHTEC รวมถงึการเข้าควบรวมกิจการบริษัทผู้พฒันาเกมส์ออนไลน์ชื่อดงัของ
สหรัฐฯ ZONA และบริษัทเกมส์ออนไลน์สญัชาติเกาหล ีACTOZ รวมถงึการเข้ารวมกิจการผู้ให้บริการ
เกมส์ออนไลน์ในจีน 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : เฉินเทียนเฉียว มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ การมุ่งเป้าหมายการบริหารธรุกิจไปในทิศทางใด 
ทิศทางหนึ่ง คือปัจจยัหลกัในการปทูางให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ มากกว่าการมุ่งเป้าขยาย 
ขนาดและความหลากหลายของธุรกิจ เพราะนัน่คือความเสีย่ง หากคณุยงัไม่มีประสบการณ์ 
และศกัยภาพที่เพียงพอ (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 ปัจจบุนัอาย ุ58 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมืองเหลยีนหยวน มณฑลหหูนาน   
ธุรกิจ : เคร่ืองจกัรทางวิศวกรรม เคร่ืองจกัรส าหรับการก่อสร้าง ขดุเจาะถนน 

บริษัท : SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.  
 (三一集团有限公司 ：三一集团) ด าเนินกิจการผลติเคร่ืองจกัรทาง 
 วิศวกรรม เคร่ืองจกัรส าหรับการก่อสร้าง การขดุเจาะถนน   
 อปุกรณ์ป๊ัมคอนกรีต รถป๊ัมคอนกรีต รถเครนประเภทต่าง 
 (ตีนตะขาบ ท่าเรือ) ปัจจบุนัสง่ออกสนิค้าครอบคลมุกว่า 110 ประเทศทัว่โลกและมีบริษัทในเครือตัง้ 
 กระจายอยู่กว่า 12 บริษัท เพื่อดแูลธุรกิจการสง่ออกและจดัจ าหน่ายในต่างประเทศเป็นหลกั 
 เป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สดุในจีน และใหญ่เป็นล าดับที่ 5 ของโลก 

 
ประวัต ิ: 

- ในวยัเด็กครอบครัวยากจนมากที่สดุในหมู่บ้าน บรรพบรุุษเป็นผู้มีฝีมือทางด้านงานจกัรสาน 

ตะกร้าไม้ไผ่ คณุปู่ จงึใช้เป็นอาชีพเลีย้งดพูี่น้องตระกลูเหลยีงถงึ 7 คน ด้วยความบากล าบากของ 
ครอบครัวเป็นแรงผลกัดนัส าคญัให้ เขามุ่งมานะขยนัเรียนจนสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้  

- ส าเร็จการศกึษาด้านวสัดแุละอปุกรณ์ทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลยัจงหนาน และเร่ิมท างานใน 

โรงงานผลติเคร่ืองจกัรของรัฐวิสาหกิจ  
- พ.ศ.2532 ได้เร่ิมก่อตัง้บริษัท SANY HEAVYINDUSTRY CO., LTD. และด ารงต าแหน่ง  
ประธานกรรมการบริหาร จนถงึปัจจบุนั 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- เหลยีงเหวิ่นเกิน ได้ตอบแทนพระคณุบ้านเกิดที่หมู่บ้านเหมาถงั ด้วยการทุ่มเงินกว่า 60 ล้านหยวน 

ในการบรูณะ ซ่อมแซมถนน สะพานและสนบัสนนุการสร้างโรงเรียน เพราะเขาระลกึเสมอว่า  
“ต้นก าเนิดของชีวิตและความมัง่คัง่ในชีวิตของเขาเร่ิมจากที่น่ี” 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : เหลยีงเหวิ่นเกิน มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ การตอบแทนสงัคมในอดุมคติของผมคือ  
การบริหารธุรกิจให้ดีและสร้างคณุูปการต่อสงัคมโดยการสร้างความมัง่คัง่ และผลกัดนัการ 
พฒันาสงัคม (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 ปัจจบุนัอาย ุ56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมืองปินโจว มณฑลซานตง  
ธุรกิจ : แปรรูปอาหาร 
บริษัท : China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation 
 (中粮集团有限公司 ：中粮 / COFCO) ด าเนินกิจการผลติและแปรรูป 
 อาหาร ซึง่เป็นรัฐวิสาหกิจด้านอาหารที่ส าคญัและใหญ่ที่สดุในจีน 
 
ประวัต ิ:  

- เกิดในครอบครัวที่บดิามารดาเป็นแพทย์ทัง้คู่ ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัซานตง และระดบัปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ที ่University of Pittsburgh สหรัฐฯ  

- ท างานในกลุม่บริษัท HuaRun (China Resources) ในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ก่อนย้ายมารับต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร COFCO  

- เป็นหนึ่งในผู้ผลกัดนัให้ COFCO ด าเนินนโยบายการผลติวตัถดิุบตัง้แต่การปลกู  
การดแูลผลผลติเอง ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ที่สะอาดและปลอดภยั 
แก่ผู้บริโภค ดงันัน้ การควบคมุมาตรฐานให้เป็นไปตามหลกักฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
โลกจงึเป็นสิง่ส าคญั 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2555 ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 25 นกัธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สดุของจีนในศตวรรษที่ 20 
- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV 
- พ.ศ.2555 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นนกัธุรกิจชัน้น าที่มีอิทธิพลสงูสดุของจีน อนัดบัที่ 26 (จาก 50 อนัดับ)  
จากนิตยสาร Fortune 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : หนิงเกาหนิง มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ การสร้างกิจการที่ดี สิง่ที่ส าคญัที่สดุ คือการเร่ิม 
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 ปัจจบุนัอาย ุ51 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมืองเหวยฝาง มณฑลซานตง  
ธุรกิจ : ธุรกิจประกนัภยัครบวงจร 
บริษัท : Sunshine Insurance Group (阳光保险集团股份有限公司 ：阳光保险) 
 ด าเนินกิจการด้านประกนัภยั โดยให้บริการครอบคลมุ 8 ประเภท ได้แก ่การ 
 ประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก การประกนัทางทะเล การประกนั 
 อบุติัเหตแุละสญูเสยีอวยัวะ การประกนัภยัรถยนต์ การประกนัภยัทรัพย์สนิ  
 ประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัความซื่อสตัย์ของลกูจ้าง และการประกนัภยัทางวิศวกรรม 
 ปัจจบุนัเข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ โดยมีกลุม่บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้สิน้ 5 บริษัท ได้แก่ Sinopec,  
 China Southern Airline, China LCO, Sinotrans Group และ Guangdong Electric Power  
 Development  ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ตัง้อยู่ที่กรุงปักกิ่ง โดยเป็น 1 ใน 7 ของธุรกิจประภยัที่ใหญ่ 
 ที่สดุในจีน  
 
ประวัต ิ:  

- จางเหวยกง เคยรับราชการในต าแหน่ง ผู้อ านายการ กองดแูลทรัพย์สนิและการประกนัภยัเชิงพาณิช  
นครหนานจิง ต่อมาได้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมดแูลทรัพย์สนิและการประกนัภยัเชิงพาณิชย์ 
มณฑลกวางตุ้ง  

- พ.ศ. 2551 ก่อตัง้บริษัทฯ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร จนถงึปัจจบุนั 
ผลงานส าคัญ:  

- พ.ศ. 2549 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 10 ของนักธุรกิจที่ประชาชนให้การยกย่องมากที่สดุในจีน 
- พ.ศ. 2550 ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 ของผู้ที่มีอิทธิพลในเอเชีย 
- พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลับคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : จางเหวยกง มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ  อาชีพและธุรกจิไม่มีอะไรแตกต่างกนั เพยีงแต่ต้อง 
 อาศยัความพยายาม จงึจะได้รับผลลพัธ์ที่เหมือนกนั (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 

  
***** 

 



  

จางหย่าหลิน (Zhang Ya Lin / 张雅林) 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปัจจบุนัอาย ุ55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมืองฉนุฮว่า มณฑลสา่นซี  
ธุรกิจ : อปุกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัสงู 
บริษัท : China XD Electric Group (中国西电电气股份有限公司董事长 ： 

 西电电气) ด าเนินกิจการพฒันา ออกแบบ และวิจยัอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัสงู ผลติภณัฑ์ที่มีชื่อเสยีงของบริษัท ได้แก่  
 อปุกรณ์การควบคมุแรงดนัไฟฟ้า อปุกรณ์เปิดปิดไฟฟ้าแรงดนัสงู  
 ฉนวนกนัความร้อน หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองปฏิกรณ์ เป็นต้น ปัจจบุนั 
 บริษัทฯ มีฐานการผลติหลกัที่นครซีอาน ด้วยเงินทนุจดทะเบยีนกว่า 1,798.26 ล้านหยวน พนกังานกว่า  
 22,000 คน เจ้าหน้าที่และผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคกว่า 600 คน มีโรงงานตัง้กระจายอยู่ทัง้สิน้ 70 แห่ง  
 โดยเป็นโรงงานและฐานการผลติขนาดใหญ่ระดบัประเทศถงึ 18 แห่ง พร้อมสถาบนัวิจยั 1 แห่ง สง่ผลให้ 
 บริษัทฯ ในปัจจบุนัเป็นผู้น าทางด้านการผลติอปุกรณ์สง่กระแสไฟฟ้าที่ส าคญัของจีน  
ประวัต:ิ  

- ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัการคมนาคมซีอาน (Xi’an  
Jiaotong University) และระดบัปริญญาโท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
แรงดนัสงู  มหาวิทยาลยัชิงหวั 

- พ.ศ. 2531 เข้าท างาน ในต าแหน่งนกัออกแบบ ฝ่ายออกแบบโรงงานของ Xi’an Electrical Machinery  
Manufacturing Company (ชื่อในขณะนัน้) ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็น China XD Electric Group 

- พ.ศ. 2546 ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ 
- พ.ศ. 2551 ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- ภายใต้การดแูลของจางหย่าหลนิ ท าให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวลัด้านการ 
บริหารจดัการที่เป็นระบบและมีผลงานวิจยัทางด้านวิศวกรรมที่มากที่สดุแห่งหนึง่ในจีน  

- จางหย่าหลนิ ได้ผลกัดนัให้บริษัทฯ ท าการตลาดในต่างประเทศ ปัจจบุนัได้สง่ออกสนิค้าไปยัง  
50 ประเทศทัว่โลก อาทิ เยอรมน ีสหรัฐฯ สงิคโปร์ ฮอ่งกง ไทย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ เป็นต้น  
ภายใต้ชื่อแบรนด์ “XD”   

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : คติและค าคมของจางหย่าหลิน คือ  การเตรียมพร้อมอย่างดีและการวางแผนอย่างรอบคอบ เป็น 
กญุแจไปสูค่วามส าเร็จของการบริหารจดัการ (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 ปัจจบุนัอาย ุ43 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  เมืองเฉาหยาง มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : ด้านไอที / IT 
บริษัท : Tencent (腾讯控股有限公司 ：腾讯) 

ด าเนินกิจการด้านระบบสือ่สารผ่านอินเตอร์เน็ต โดยสาขาใหญ่  
ตัง้อยู่ที่เมืองเซินเจิน้ มณฑลกวางตุ้ง เป็นผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
ครบวงจรรายแรกและรายใหญ่ในจีน อีกทัง้มีผู้ใช้บริการมากที่สดุใน 
ประเทศ ปัจจบุนั บริการ QQ ของ Tencent มียอดผู้สมคัรเพื่อใช้บริการถงึ  
710 ล้านคน 

ประวัต ิ: 
- พ.ศ. 2536 ส าเร็จการศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัเซินเจิน้ 
- หลงัส าเร็จการศกึษา ได้เข้าท างานในส านกังานตรวจสอบและกกักนัโรคเซินเจิน้เป็นเวลา 7 ปี พร้อม 
กบัศกึษาปริญญาโทสาขากฏหมายเศรษฐกิจ ณ มหาวิทยาลยักฏหมายหนานจิง  

- พ.ศ. 2541 เป็นหนึ่งในผู้ ริเร่ิมบริษัท Tencent ณ เมืองเซินเจิน้ ด ารงต าแหน่งประธานฝ่ายบริหาร 
ของบริษัท รับผิดชอบดแูลในด้าน นโยบาย กฏหมาย การบริหาร ทรัพยากรมนษุย์ และกิจการการกศุล 
ต่าง ๆ ของบริษัท 

- พ.ศ. 2546 เฉินอีตานในวยั 42 ปี ได้ประกาศออกจากต าแหน่งประธานฝ่ายบริหาร บริษัทฯ  
และด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิของบริษัทฯ 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2556 บริษัท Tencent ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นแบรนด์ที่มีคณุค่ามากที่สดุในโลก อนัดบัที่ 21 
ในขณะที่ Facebook อยู่ในอนัดบัที่ 31  

- พ.ศ. 2556 เฉินอีตาน ได้รับรางวลับคุคลเพื่อมลูนิธิและการกศุล 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : เฉินอีตาน มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ  Tencent , QQ เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งของท้องถิ่น  

เกิดในจีน เติบโตในจีน พวกเราจงึมีภาระหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการสบืทอดมรดกทาง 
วฒันธรรมของจีน (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 

***** 
 

 
 



จจุูน (Zhu jun / 朱骏) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2509 ปัจจบุนัอาย ุ48 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา :  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) 
   ด าเนินกิจการด้านเกมส์ออนไลน์ เป็นหนึง่ในบริษัทท่ีให้บริการ 

ด้านเกมส์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สดุในจีน โดยมีเว็บไซต์ชื่อ www.the9.com  
มียอดผู้สมคัรเพื่อใช้บริการถงึ 14 ล้านคน 

 
ประวัต ิ: 

- จจูนุ ถือสญัชาติ สงิคโปร์ ส าเร็จการศกึษาสาขาเคร่ืองจกัรกล จากมหาวิทยาลยัการคมนาคมเซี่ยงไฮ้ 
- พ.ศ. 2536 เดินทางไปท างานควบคู่กับการเรียนภาษาที่สหรัฐฯ  
- พ.ศ. 2542 ลาออกจากงาน และกลบัมาตัง้บริษัท Game Now ณ นครเซี่ยงไฮ้ กอ่นจะเปลีย่นชื่อเป็น  
บริษัท The9 Computer Technology Consulting (Shanghai) และได้น าบริษัทเข้าสูธุ่รกิจเกมส์ 
ออนไลน์ในเวลาต่อมา โดยด ารงต าแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร พร้อมควบต าแหน่ง CEO  
จนถงึปัจจบุนั 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2547 บริษัทได้ผลติเกมส์ออนไลน์（快乐西游）ซึง่เป็นเกมส์ออนไลน์ 2D เกมส์แรกของจีน 
ที่เป็นการน าวรรณกรรมจีนอย่าง Journey to the West ผสมผสานกับต านานโบราณและความ 
ทนัสมยัในปัจจบุนั และได้รับรางวลัระดบัโลกจากบริษัทเกมส์ระดบัโลก Blizzard Entertainment  

- พ.ศ. 2546 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น เศรษฐีของวงการธุรกิจเกมส์ออนไลน์ อนัดบัที่ 66 
- พ.ศ. 2547 The9 Computer Technology Consulting ได้เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ 
（NASDAQ : NCTY) โดยสามารถระดมทนุได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
- พ.ศ. 2548 ซือ้เกมส์ World of Warcraft เกมส์ดงัระดบัโลกจาก บริษัท Blizzard Entertainment  
จ านวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นเป็นผู้ถือลขิสิทธ์ิหนึง่เดียวในจีน 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : จจูนุ มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ  คนทกุคนล้วนฉลาด และมีความสามารถเหมือนกนั  
ผมไม่ใชอ่จัฉริยะและก็ไม่ได้พยายามมากกว่าคนอืน่สกัเท่าไหร่ ผมมีแค่สองค า คือ “ความพร้อม”  
ความพร้อมอย่างไม่เห็นแก่ตวั  และความพร้อมอยา่งไม่จ ากดั  (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 

***** 



หวางจือ้ตง ( Wang Zhi Dong / 王志东) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2510 ปัจจบุนัอาย ุ47 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : ไอที อินเตอร์เน็ต / IT, Internet 
บริษัท : Dianji (北京点击科技有限公司 ：点击科技)  

       ด าเนินกิจการด้านไอที ผลติและพฒันาซอต์ฟแวร์ โปรแกรม เว็บไซต์ ฯลฯ 
       โดยสาขาใหญ่ ตัง้อยู่ ณ กรุงปักกิ่ง 
 
ประวัต ิ: 

- เติบโตขึน้ในชนบททางภาคใต้ของจีน ก่อนจะสอบเข้ามหาวิทยาลยัปักกิ่ง  
ในสาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์วิทย ุ

- พ.ศ. 2533 ได้เข้าท างานกบั Peking University Founder Group Corp และได้คิดค้น Window 3.0  
ซึง่เป็นระบบซอพแวร์ภาษาจีนแรกของจีน 

- พ.ศ. 2535 หวางจือ้ตง ได้ร่วมกบัเพื่อนนกัเรียน กอ่ตัง้สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ซินเทียนตี ้
ขึน้ โดยด ารงต าแหน่งรองผู้จดัการควบกับต าแหน่งวิศวกร 

- พ.ศ. 2541 เร่ิมก่อตัง้บริษัท Sina โดยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารและ CEO  
- น าบริษัท Sina เข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ NASDAQ  
- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 หวางจือ้ตง ประกาศลาออกจากบริษัท Sina และได้ก่อตัง้บริษัท Dianji 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง CEO และประธานกรรมการบริหาร บริษัท Dianji  

ผลงานส าคัญ :  
- หวางจือ้ตงได้รับฉายาว่าเป็น ราชาแห่งวงการไอทีจีน ท าให้วงการซอต์ฟแวร์ของจีนก้าวทนัระดบัโลก  

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : หวางจือ้ตง มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ  ม ีIBM แล้วก็ยงัมี Apple ม ีIntel แล้วก็ยงัมี  
windows ม ีwindows แล้วก็ยงัมี Yahoo สดุท้ายก็ยงัมี Google ฉะนัน้โอกาสมีอยู่เสมอ 
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 
***** 

 
 
 

 



หวางเหวินหยนิ (Liu Wen Yin / 王文银) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2511 ปัจจบุนัอาย ุ46 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : อ าเภอเชี่ยนซาน มณฑลอนัฮยุ 
ธุรกิจ : อตุสาหกรรมโลหะนอกกลุม่เหลก็ (Non Ferrous Metal)  

(หมายถงึ โลหะท่ีมีธาตอุื่น ที่ไม่ใช่เหลก็เป็นโลหะพืน้ฐาน (base metal)  
อาทิ ทองแดง  นิกเกิล  สงักะส ี ตะกัว่ ดีบกุ เป็นต้น) 

บริษัท :  Amer international group (正威国际集团) 
       ด าเนินกิจการธรุกิจเกี่ยวกบัโลหะนอกกลุม่เหล็ก*(Non Ferrous Metal) 
       ปัจจบุนัมีพนกังานกว่า 15,000 คน มีส านกังานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิน้ 
       มณฑลกวางตุ้ง โดยมีการให้บริการในหลายพืน้ท่ีไม่ว่าจะเป็นในประเทศ 
       หรือต่างประเทศ 
 
ประวัต ิ: 

- พ.ศ. 2532 ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัหนานจิง และย้ายไปรับราชการที่เซี่ยงไฮ้ 
- พ.ศ. 2536 ลาออกจากราชการ เพือ่ออกไปแสวงหาโอกาสที่เซินเจิน้ โดยมีเงินติดตวัเพียง 400 หยวน  
เขาได้เข้าท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพสัดแุละได้เลือ่นต าแหน่งขึน้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 
เพียงหนึง่ปี  

- พ.ศ. 2540 หวางเหวินหยิน ในวยั 34 ปี ได้ลงทนุก่อตัง้บริษัท Amer international group ขึน้มา  
โดยด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร จนถงึปัจจบุนั และยงัด ารงต าแหน่งอีกหลายต าแหน่ง  
อาท ิรองประธานสมาคมผู้ประกอบการจีน รองประธานสมาคมธุรกิจมณฑลอนัฮยุ  
สภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลอนัฮยุ ประธานสมาคมธุรกิจหอการค้ามณฑลอนัฮยุ ฯลฯ 

ผลงานที่ส าคัญ :  
- พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 500 กิจการที่มีศกัยภาพทัว่โลก อนัดบัที ่387 
500 กิจการที่มีศกัยภาพของจีน อนัดบัที่ 81 และ 500 กิจการดีเด่นด้านการผลิตของจีน อนัดบัที ่30 

- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นนกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุของจีน อนัดบัที่ 19  
จากนิตยสาร Forbes  

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : หวางเหวินหยิน มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ  มีเพียงคนท่ีบ้าขนาดคิดว่าตนเองจะสามารถ 
 เปลีย่นแปลงโลกได้เท่านัน้แหละ ที่จะสามารถเปลีย่นแปลงโลกได้  (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 ปัจจบุนัอาย ุ56 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมืองฮฮูอต เขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน 
ธุรกิจ : ผลติภณัฑ์เกี่ยวกบันม 
บริษัท : Mengniu (内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 ：蒙牛) 

ด าเนินกิจการ ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์เกี่ยวกบันม อาทิ นม  
โยเกิร์ต ไอศครีม เป็นต้น เป็นบริษัทนมชัน้น า และธุรกิจนมขนาดใหญ่ 
อนัดบัสองของจีน โดยในปีพ.ศ. 2548 มปีริมาณการผลตินมและไอศครีม 
20,000 ล้านหยวนต่อปี ครองอนัดบัหนึง่ของประเทศ และเพิ่มสงูขึน้เป็น 24,000 ล้านหยวน  
ในปี พ.ศ. 2551 

ประวัต ิ: 
- หนิวเกินเซิงในวยัเด็กค่อนข้างล าบาก ด้วยความยากจนท าให้เขาถกูพ่อแท้ๆ ขายในราคา 50 หยวน  
- พ.ศ. 2521 เร่ิมท างานเป็นคนงานเลีย้งววัในโรงงานแห่งหนึ่ง  
- พ.ศ. 2526 ได้เข้าท างานในต าแหน่งผู้จดัการโรงงานกบับริษัทนม  YILI IN DUSTRIAL GROUP โดย
เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตัง้บริษัทนม YILI และก้าวขึน้เป็นรองประธาน ในปี พ.ศ. 2535 

- พ.ศ. 2542 หนิวเกินเซิงได้ลาออกจากบริษัทนม YILI และก่อตัง้บริษัทนม Mengniu ขึน้ โดยด ารง 
ต าแหน่ง CEO และประธานกรรมการบริหาร เขาใช้เวลาเพียง 8 ปี ท าให้ Mengniu กลายเป็นบริษัท
นมแนวหน้าของจีน  

- พ.ศ. 2552 หนิวเกินเซิง ได้สละต าแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท Mengniu โดยยงัคงรักษา
ต าแหน่ง CEO และนกัวางแผนของ Mengniu  

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2545 ได้รับรางวลั 1 ใน 10 บคุคลผู้ ริเร่ิมกิจการ รางวลับคุคลผู้มีคณุค่าในการขึน้ปก  
และรางวลัผู้ประกอบการแนวหน้า  

- พ.ศ. 2546 ได้รับรางวลั “บคุคลแห่งปีด้านเศรษฐกิจ” จากสถานีโทรทศัน์ CCTV  
- พ.ศ. 2547 ได้รับรางวลั นกัวางแผนระดับสงูสดุของประเทศจีน 
- พ.ศ. 2548 หนิวเกินเซิง เป็นคนแรกของจีน และเป็นคนแรกของโลก ทีไ่ด้บริจาคหุ้นทัง้หมดของตน  
ให้เป็นกองทนุของบริษัท Mengniu (ครอบครัวและผู้สบืทอดของหนิวเกินเซิง ไม่มีอ านาจในหุ้นเหลา่นี)้  

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : หวางเหวินหยิน มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ  ชยัชนะเลก็ ๆ อาศยัปัญญา ชยัชนะทีอ่นัยิ่งใหญ่ 
อาศยัคณุธรรม  (小胜凭智 大胜靠德) 

ที่มา : http://baike.baidu.com/view/27266.htm 
    http://baike.baidu.com/view/7074873.htm 

***** 



หลิวหย่งซิง (Liu Yong Xing / 刘永行) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2491 ปัจจบุนัอาย ุ66 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : อ าเภอซินจิน มณฑลเสฉวน 
ธุรกิจ : อาหารสตัว์ เคมีชีวภาพ 
บริษัท : East Hope (东方希望) 
       ด าเนินกิจการด้านการผลติ จดัจ าหน่าย และวิจยั ผลติภณัฑ์เกี่ยวกบั 
       อาหารสตัว์ เคมีชีวภาพ เป็นต้น ปัจจบุนัมีพนกังานทัง้สิน้จ านวน  

10,487 คน รายได้ต่อปีมากกว่า 32,000 ล้านหยวน มีกิจการในเครือ 
มากมาย อาท ิอาหารสตัว์ เคมีชีวภาพ การเงิน ร้านอาหาร อสงัหาริมทรัพย์ ฯลฯ 

 
ประวัต ิ: 

- ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัซีฮวา และเข้าท างานในส านกังานการศกึษาในเวลาต่อมา  
- พ.ศ. 2525 หลวิหย่งซิงและพี่น้องอีกสามคนได้พร้อมใจกนัลาออกจากงานราชการที่ท าอยู่ เพีอ่มาร่วม 
กนัก่อตัง้สถาบนัวิจยัอาหารสตัว์ และก่อตัง้บริษัท Hope ขึน้ ที่มณฑลเสฉวน โดยเขาด ารงต าแหน่ง 
เป็น CEO ต่อมาพวกเขาสีพ่ี่น้องได้แบง่แยกกรรมสทิธ์ิกนัอย่างชดัเจน โดยหลวิหย่งซิงดแูลเครือบริษัท  
East Hope ในขณะที่พี่น้องอีกสามคนแบง่กนัดูแลอีกสามเครือ ได้แก ่Hope Grope, Huaxi Hope  
Group และ New Hope Grope 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2544 หลวิหย่งซิงและพี่น้องได้รับการจดัอนัดบัเป็น นกัธุรกิจที่ประสบความส าเร็จในจีน 
แผ่นดินใหญ่ อนัดบัที่ 1 จากนิตยาสาร Forbes 

- พ.ศ. 2546 ได้รับรางวลั บคุคลส าคญัแห่งปีของวงการธุรกิจจีน จาก CCTV  
- พ.ศ. 2551 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น นกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุของจีน จากนิตยาสาร Forbes 
- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น นกัธุรกิจที่มีทรัพย์สนิมากที่สดุของจีน อนัดบัที่ 10  
จากนิตยสาร Forbes  

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  : หลวิหย่งซิง มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ  ในขณะที่ยงัไม่มีความพร้อม ผู้ประกอบการควรจะ 
เก็บแรงกระตุ้นฝังไว้ในใจแล้วสะสมพลงั และรอโอกาส เพราะอนาคตไม่แน่นอน มนัมกัจะม ี
โอกาสใหม่ ๆ เข้ามาเสมอ  (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 

***** 
 
 



เฝิงจุน (Feng Jun / 冯军) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2512 ปัจจบุนัอาย ุ45 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : นครซีอาน มณฑลสา่นซี 
ธุรกิจ : ผลติภฑัณ์ไอที / IT 
บริษัท : AIGO (北京华旗资讯科技发展有限公司 ：华旗资讯) 
 ด าเนินกิจการผลติ จดัจ าหน่าย และวิจยั ผลติภณัฑ์ไอที อาทิ เคร่ืองเลน่ MP3,  

USB, Tablet PC เป็นต้น รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 60% ทกุปีติดต่อกนัมา 10  
ปีแล้ว นอกจากนี ้ยงัเป็นบริษัทต้นแบบด้านผลติภัณฑ์ไอทีบริษัทแรกของจีนท่ี 
สามารถท าตลาดไปไกลถงึต่างประเทศ อาทิ ตลาดในอเมริกาเหนือ ยโุรป เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นต้น 

 
ประวัต ิ:  

- ส าเร็จการศกึษาสาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลยัชิงฮวา 
- พ.ศ. 2535 หลงัจากส าเร็จการศกึษา เขามองเห็นความส าเร็จทางด้านอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จงึได้ 
เร่ิมต้นท าธุรกิจเลก็ ๆ ใน Zhongguancun Science Park 

  - พ.ศ. 2536 ก่อตัง้บริษัท AIGO 
  - ปัจจบุนัเฝิงจนุนอกจากจะด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท AIGO แล้ว เขายงัเป็นอาจารย์ 

บรรยายในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ หลายแห่งอีกด้วย 
ผลงานที่ส าคัญ : 

- พ.ศ. 2545 ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 10 นกัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของจีน 
- พ.ศ. 2549 ได้รับรางวลับคุคลด้านนวัตกรรมแห่งปีจากสถานีโทรทศัน์ CCTV 
- พ.ศ. 2551 ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นนกัเทคโนโลยีระดบัสงูคนแรกของประเทศให้ถือคบเพลงิในกีฬา 
โอลมิปิก ณ กรุงปักกิ่ง 

- พ.ศ. 2552 ได้รับรางวลับคุคลผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมและทรัพย์สนิทางปัญญา และรางวลัผู้น า 
แบรนด์ที่มีอิทธิพลและสง่เสริมภาพลกัษณ์ประเทศจีนประจ าปี 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : เฝิงจนุ มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ ด้านหนึง่ต้องมีความเชื่อมัน่ อีกด้านหนึง่ต้องมีความตัง้ใจ  
อีกทัง้ต้องมีการวิจยัและพฒันาที่ดี เพราะว่าสดุท้ายแล้วคนท่ีช่วยเราไม่ใช่คนอื่น แต่เป็นการวิจยั 
และพฒันา (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 

***** 
 

http://baike.baidu.com/subview/251940/7150362.htm?fr=aladdin


หลิวฉวนจื่อ (Liu Chuan Zhi / 柳传志) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2487 ปัจจบุนัอาย ุ70 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงเจิน้เจียง มณฑลเจียงซ ู
ธุรกิจ : อตุสาหกรรมซอฟเเวร์และคอมพิวเตอร์ 
บริษัท : Legend Holdings Corporation (Lenovo) 

(联想控股股份有限公司 ：联想) เป็นบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ 
ของโลก 
 

ประวัต ิ:  
- หลงัจากส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อิเลก็ทรอนิกส์ซีอาน ได้เข้ารับต าเเหน่งเป็นคณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
อตุสาหกรรมการป้องกนัประเทศ สงักดัฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหม 
ประเทศจีน และท างานด้านการวิจยัที่สถาบนัคอมพิวเตอร์  

- พ.ศ. 2527 หลวิฉวนจื่อร่วมมือกบักลุม่วิศวกรอีก 10 คนในกรุงปักกิ่ง ก่อตัง้บริษัท Lenovo (ซึง่เดิมม ี
ชื่อภาษาองักฤษว่า “Legend” และชื่อภาษาจีนว่า “联想” (Lianxiang) ด้วยเงินทนุ 200,000 หยวน 

- พ.ศ. 2533 ประสบความส าเร็จครัง้แรกจากการลงทนุพฒันาแผงวงจรที่ช่วยให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ 
ไอบเีอ็มสามารถประมวลผลตวัอกัษรจีนได้ จากนัน้จงึเร่ิมผลติและจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อ 
แบรนด์ “Legend”  

- พ.ศ. 2531 ได้เปิดบริษัท Lenovo ในฮ่องกงหลงัได้รับการอนญุาตจากรัฐบาล เป็นผลให้ในปี 
พ.ศ. 2537 Lenovo ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง ซึง่ท าให้บริษัทสามารถ 
ระดมเงินทนุจากการขายหุ้นได้ถงึ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

- พ.ศ. 2540 บริษัทคอมพิวเตอร์ยกัษ์ใหญ่ Lenovo ปักกิ่งได้ควบรวมกิจการกบั Lenovo ฮ่องกง  
หลวิฉวนจือ้จงึได้ด ารงต าเเหน่งเป็นประธานบริษัท Lenovo  

- พ.ศ. 2548 หลวิฉวนจื่อตดัสนิใจทุ่มเงินซือ้ IBM ซึง่เป็นธุรกิจคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลรายใหญ่ของโลก 
ด้วยมลูค่า 1.25 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่การซือ้กจิการในครัง้นีท้ าให้ Lenovo กลายเป็นผู้ผลติ 
คอมพิวเตอร์รายใหญ่ของโลก 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : ค าพดูและคติที่น่าสนใจของหลวิฉวนจื่อ คือ เราเพิ่งได้เรียนรู้การลองผิดลองถกู ซึง่เป็นท่ี 
น่าสนใจอย่างยิ่ง แต่ก็อนัตรายอย่างยิ่งเช่นกนั (We just learned by trial-and-error, which  
was very interesting - but also very dangerous) 

ที่มา : http://baike.so.com/doc/2809071.html 
***** 

 



เหอเสียงเจีย้น (He Xiang Jian / 何享健) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2485 ปัจจบุนัอาย ุ72 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน 
บริษัท : Midea Group (美的集团)  
      ด าเนินกิจการผลติและจดัจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน  

แบรนด์ Media โดยส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ ณ มณฑลกวางตุ้ง 
 
ประวัต ิ: 

- พ.ศ. 2511 เหอเสยีงเจีย้น ได้น าชาวบ้านท้องถิ่นในหมู่บ้านเป่ยเจียว 
จ านวน 23 คน ก่อตัง้โรงงานท าพลาสติก ภายใต้ชื่อ กลุม่ผลติพลาสติกเป่ยเจียปัน (Bei Jie ban  
plastic production group)” โดยผลติขวดยาและฝาขวดพลาสติก ต่อมาได้ลติอปุกรณ์เคร่ืองก าเนิด 
ไฟฟ้า 

- พ.ศ. 2523 เร่ิมผลติพดัลมและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสง่ขายในตลาด 
- พ.ศ. 2536 หลงัจากได้ปรับโครงสร้างบริษัท Midea Group เหอเสยีงเจีย้นได้น าบริษัทเข้าจดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรัพย์เซินเจิน้ 

- พ.ศ. 2543 เหอเสยีงเจีย้นด ารงต าแหน่งประธานและผู้จดัการทัว่ไป หลงัจากนัน้ไม่นานได้ขึน้ด ารง 
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท Midea Group จากนัน้ภายในปี พ.ศ. 2555 ก็ได้ลาออกจากการ 
เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ 

ผลงานส าคัญ :  
- พ.ศ. 2548 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นบริษัทการกศุลในจีนแผ่นดินใหญ่ อนัดบัที ่30 จากนิตยสาร Hurun 
- พ.ศ. 2551 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีแห่งปี อนัดบัที่ 12 และในปี พ.ศ. 2552 อยู่อนัดบัที ่17  
จากนิตยสาร Hurun 

  - พ.ศ. 2557  ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีจีน อนัดบัที่ 9 ด้วยทรัพย์สนิจ านวน 5,500 ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมที่น่าสนใจ คือ ผลประโยชน์ของบริษัทเหนือสิง่อื่นใด (公司利益高于一切) 
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/1291911.htm 

***** 
 
 
 
 
 



ซื่อหยจู ู(Shi Yu Zhu / 史玉柱) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2505 ปัจจบุนัอาย ุ52 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงป้างปู้  มณฑลอานฮยุ 
ธุรกิจ : ผลติเกมส์ และซอต์ฟแวร์  
บริษัท : Giant Interactive Group Inc. (巨人网络集团有限公司 ：巨人网络) 
       ด าเนินธุรกิจเกมส์ออนไลน์ และผลติซอต์ฟแวร์ 
 
ประวัต ิ:  

- พ.ศ. 2532 หลงัจากส าเร็จการศกึษาภาควิชาคณิตศาสตร์จาก 
มหาวิทยาลยัเจ้อเจียง ได้ศกึษาต่อปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ที่มหาวิทยาลยัเซินเจิน้  

- พ.ศ. 2534 หลงัจากส าเร็จการศกึษาปริญญาโท ซือ่หยจูไูด้ผลติซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เดสท็อป M6401  
ฉบบัภาษาจีนขึน้ จากนัน้ได้ก่อตัง้บริษัท Giant Interactive Group ด้วยทนุจดทะเบยีน 119  
ล้านหยวน และด ารงต าแหน่ง CEO ของบริษัทฯ 

- พ.ศ. 2556 ได้ลาออกจากต าแหน่ง CEO ของบริษัทฯ 
ผลงานที่ส าคัญ :  

- พ.ศ. 2537 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 10 นกัปฏิรูปจีนแห่งปี 
- พ.ศ. 2549 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 10 บคุคลไอทีแห่งปี สาขาผู้น าหน้าใหม่ในอตุสาหกรรมเกมส์ 
ของจีน และได้รับรางวลั “บคุคลที่มีอิทธิพลมากที่สดุในอตุสาหกรรมเกมส์ของจีน” 

- พ.ศ. 2550 ได้รับรางวลั “ผู้น าทางธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สดุแห่งปี” 
- พ.ศ. 2553 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐี อนัดบัที ่616 ของโลก ด้วยทรัพย์สนิมลูค่าสทุธิ 1.6  
พนัล้านเหรียญสหรัฐ จากนิตยสาร Forbes 

- ซื่อหยจูไูด้เขียนหนงัสอืที่มีชื่อเสยีง อาท ิเส้นทางแห่งความส าเร็จขององค์กร 《成功企业之道》  
กฎหมายการตลาดฮาวาร์ดและกรณีศกึษา 《哈佛营销法则与实例》 แนวคิดการบริหารจดัการ 

《管理思想探源》 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมที่น่าสนใจของซื่อหยจู ูคือ กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของปัญหาในวนันีค้ณุคิดอย่างไรก ็

คิดไม่ถงึ เพราะคณุไม่รู้หรอกว่ามนัคือปัญหา (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 ปัจจบุนัอาย ุ53 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงซินเป่ย ไต้หวนั 
ธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริษัท : Innovation Works (创新工场) 
ประวัต ิ:  

- เป็นบุตรของนายล ีเท่ียนมิน อดีตผู้แทนราษฎรและนกัประวติัศาสตร์จาก 
มณฑลเสฉวนประเทศจีน ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้อพยพตามครอบครัว 
ไปยงัสหรัฐฯ เข้าเรียนท่ีโรงเรียนมธัยมในโอกริดจ์ รัฐเทนเนสซี 

- พ.ศ. 2526 ส าเร็จการศกึษาเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลยั 
โคลมัเบยี และในปี พ.ศ. 2531 ส าเร็จการศกึษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก 
มหาวิทยาลยัคาร์เนกีเมลลอนท่ีพิตส์เบร์ิก รัฐเพนซลิวาเนีย  

- พ.ศ. 2533 เข้าร่วมงานกบับริษัท Apple เป็นนกัวิจยัหลกัในแผนก R & D ส าหรับ Mac คอมพิวเตอร์ 
- พ.ศ. 2539 ย้ายไปอยู่ที่บริษัทซิลคิอนกราฟฟิก โดยด ารงต าแหน่งรองประธานฝ่ายผลิตภณัฑ์เว็บไซต์ 
1 ปี และด ารงต าแหน่งประธานของแผนกซอฟต์แวร์มลัติมีเดียของคอสโมซอฟแวร์ เป็นเวลา 1 ปี 

- พ.ศ. 2541 ย้ายไปยงับริษัทไมโครซอฟท์ในกรุงปักกิ่งเพื่อจดัตัง้ศนูย์วิจยัไมโครซอฟท์ในประเทศจีน  
(MSR) โดยศนูย์วิจยัไมโครซอฟท์ในจีนได้รับการยกย่องว่าเป็นท่ีสดุของห้องปฏิบติัการวิจยั 
คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สดุของโลก 

- พ.ศ. 2543 เดินทางกลบัไปยังสหรัฐฯ เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานแผนกบริการแบบอินเตอร์แอ็ค 
ทีฟของไมโครซอฟท์  

- พ.ศ. 2548 ได้ลาออกบริษัทไมโครซอฟท์ แล้วย้ายเข้ามาท างานท่ีบริษัท Google ด้วยอตัราจ้าง 
มากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ เพือ่จดัตัง้บริษัท Google ในจีน   

- พ.ศ. 2552 จดัตัง้บริษัท Innovation Works ด้วยเงินทนุจ านวน 115 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ผลงานที่ส าคัญ : 

- ก่อตัง้ Microsoft Research (MSR) ในประเทศจีน และก่อตัง้ Google China  
- พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นบคุคลส าคญัแห่งปี จากนิตยสารไทม์ 
- สร้างเว็บไซต์สว่นตวั “我学网” เพื่ออทุิศตนช่วยนกัศกึษาในจีนให้ประสบความส าเร็จในการศกึษาและ 
การประกอบอาชพี  

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : ลไีคฟู่  มีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ ความส าเร็จคือ การเป็นตวัของตวัเองให้ดีที่สดุ (成功就是 

成为最好的你自己) 
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/14638.htm?fr=aladdin 

***** 
 



จเูจยีงหง (Zhu Jiang Hong / 朱江洪) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 ปัจจบุนัอาย ุ69 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงซินฮยุ มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : เคร่ืองปรับอากาศ  
บริษัท : GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI (珠海格力电器股份 

有限公司 ：格力) ด าเนินกิจการผลติ พฒันาและจัดจ าหน่าย 
เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศแบรนด์ GREE  
เป็นหนึ่งในแบรนด์ดงัติดอนัดบัโลกมาตัง้แต่ พ.ศ. 2548 จนถงึปัจจบุนั เคร่ืองปรับอากาศ GREE  
ได้มียอดการจ าหน่ายสงูเป็นอนัดับต้น ๆ ของโลกติดต่อกนั 5 ปี  

 
ประวัต ิ: 
  - พ.ศ. 2513 ส าเร็จการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัจากวิทยาลยัเทคโนโลยี 

หนานหวั ต่อมาได้เข้าท างานท่ีโรงงานผลติเคร่ืองจักรกลในมณฑลกว่างซี จนได้ต าแหน่งเป็น 
ผู้อ านวยการโรงงาน  

- พ.ศ. 2531 เข้าท างานกับบริษัท SAR Industrial Development Corporation ในต าแหน่งผู้จดัการ 
ทัว่ไป ภายหลงัได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงงานผลติเคร่ืองปรับอากาศ Haili 

- พ.ศ. 2535 ด ารงต าแหน่งผู้จดัการทัว่ไปของบริษัทเคร่ืองปรับอากาศ Gree 
ผลงานที่ส าคัญ : 

- พ.ศ. 2539 ได้รับรางวลั “ผลงานดีเด่นด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของบริษัทในมณฑลกวางตุ้ง” 
และรางวลั "ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรดีเด่นของจีนครัง้ที่ 4” 

- พ.ศ. 2540 ได้รับเหรียญรางวลั “แรงงานแห่งชาติ” จากสหภาพแรงงานแห่งชาติของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- พ.ศ. 2541 ได้รับเลอืกเป็นผู้แทนสภาประชาชนมลฑลกวางตุ้ ง 
- พ.ศ. 2542 ได้รับเลอืกเป็นประธานของสมาคมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจีน 
- พ.ศ. 2543 ได้รับรางวลั “ต้นแบบคนงานแห่งชาติ" จากคณะรัฐมนตรี 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมที่น่าสนใจ คือ คนเราไมม่ีกระดกูสนัหลงัก็ไม่สามารถลกุขึน้ได้ เปรียบเหมือน 
ธุรกิจที่ไม่มีเทคโนโลยีหลกัก็เหมือนไม่มีกระดกูสนั (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 ปัจจบุนัอาย ุ63 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : กรุงปักกิ่ง 
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์  
บริษัท : HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.  
 (华远地产股份有限公司 ：华远地产) เป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์แรก ๆ  
 ของจีน ซึง่ก่อตัง้มา กว่า 20 ปีแล้ว มสี านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่กรุงปักกิ่ง 
 
ประวัต ิ: 
 -  บดิาของเรินจื่อเฉียง คือ เรินเฉวียนเชิง อดีตรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน  
 -  พ.ศ. 2512 ได้เป็นทหารเข้าร่วมกองทพัจีน จากนัน้ในปี พ.ศ. 2524 ได้เข้าท างานในต าแหน่ง 
 รองประธานบริษัทเป่ยจิงยี่ต๋า 
 -  พ.ศ. 2527 เข้าท างานในต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายก่อสร้างบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ HUAYUAN  
 -  พ.ศ. 2536 ด ารงต าแหน่งประธานบริษัท HUAYUAN 
ผลงานที่ส าคัญ : 
 -  พ.ศ. 2553 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สดุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของจีน 
 -  พ.ศ. 2554 ได้รับเหรียญรางวลั “แรงงานแห่งชาติ” 
 -  พ.ศ. 2555 ได้รับเลอืกเป็นประธานหอการค้าสมาคมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติ  
 -  พ.ศ. 2556 ได้รับเลอืกเป็น “บคุคลตวัอย่างประจ าปี พ.ศ. 2556”  
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมที่น่าสนใจของเรินจื่อเฉียง คือ ผมเป็นนกัธุรกิจ ไม่จ าเป็นต้องค านงึถึงผลประโยชน์ 
      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 ปัจจบุนัอาย ุ42 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงตงกวน มณฑลกวางตุ้ง 
ธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัท : Tencent (腾讯控股有限公司 ：腾讯) 
 ด าเนินกิจการด้านระบบสือ่สารผ่านอินเตอร์เน็ต ส านกังานใหญ่  
 ตัง้อยู่ที่เมืองเซินเจิน้ มณฑลกวางตุ้ง เป็นผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
 ครบวงจรรายแรกและรายใหญ่ในจีน อีกทัง้มีผู้ใช้บริการมากที่สดุในจีน 
 ปัจจบุนัการให้บริการ QQ ของ Tencent มียอดผู้สมคัรเพื่อใช้บริการถงึ 710 ล้านคน 
 
ประวัต ิ:  
 -  พ.ศ. 2536 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลยัเซินเจิน้  
 -  พ.ศ. 2539 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาระบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ประยกุต์จาก 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีหวัหนาน  
 -  พ.ศ. 2542 ร่วมกนัก่อตัง้บริษัท Tencent โดยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารและหวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
 เทคโนโลยีของบริษัท Tencent  
 -  พ.ศ. 2557 ประกาศลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารบริษัทฯ และด ารงต าแหน่งเป็นคณบดี 
 กิตติมศกัด์ิและเป็นวิทยากรของวิทยาลยั Tencent 
ผลงานส าคัญ : 
 -  เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมแชท QQ ซึง่ปัจจบุนัมีผู้ ใช้งานโปรแกรมนีเ้ป็นนบัร้อยล้านคน 
 -  พ.ศ. 2554 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีโลก อนัดบัที ่595 จากนิตยสาร Forbes ด้วยทรัพย์สนิ 
 มลูค่า 2 พนัล้านเหรียญสหรัฐ (13.1 พนัล้านหยวน) 
 -  พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีจีน อนัดบัที ่25 ด้วยทรัพย์สนิมลูค่า 22.88 พนัล้านหยวน  
 จากนิตยสาร Forbes 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : จางจื่อตงมีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ จะเป็นนกัธุรกิจที่ประสบความส าเร็จได้ ต้องมีความ 
     ศรัทธาท่ีเอาจะชนะ เพียงเชือ่มัน่ในตวัเองเท่านัน้ถงึจะสามารถประสบความส าเร็จได้  
     พนกังานหรือคนอื่น ๆ จงึจะเชื่อมัน่และเดินตามรอยคณุได้ (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 ปัจจบุนัอาย ุ52 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงฉางโจว มณฑลเจียงซู 
ธุรกิจ : ให้ค าปรึกษาข้อมลูด้านเทคโนโลยี 
บริษัท : Gaotime Information Industry Co., Ltd. (港澳资讯产业股份有限公司  

 ：港澳资讯) เป็นบริษัทรับให้ค าปรึกษาข้อมลูด้านต่าง ๆ อาทิ ด้าน 
 เทคโนโลยี การลงทนุ การธนาคาร เป็นต้น โดยส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ 
 นครเซี่ยงไฮ้ 
 
ประวัต ิ: 
 -  พ.ศ. 2523 ศกึษาที่วิทยาลยัโทรคมนาคมปักกิ่ง (ปัจจบุนัเปลีย่นชื่อเป็นมหาวิทยาลยัโทรคมนาคม 
 ปักกิ่ง) 
 -  พ.ศ. 2528 ศกึษาต่อที่มหาวิทยาลยันาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  
 -  พ.ศ. 2537 ร่วมงานกบับริษัทไมโครซอฟต์ 
 -  พ.ศ. 2538 ด ารงต าแหน่งเป็นผู้จดัการอาวโุสฝ่ายพฒันาที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทไมโครซอฟต์ 
 -  พ.ศ. 2540 ด ารงต าแหน่งผู้จดัการทัว่ไปที่ส านกังานใหญ่บริษัทไมโครซอฟต์เอเชีย ที่ประเทศจีน 
 -  พ.ศ. 2545 ด ารงต าแหน่งเป็นประธานของบริษัทไมโครซอฟต์จีน  
 -  พ.ศ. 2547 ลาออกจากไมโครซอฟต์จีน แล้วย้ายมาเป็นประธานบริษัท Shanda  
 -  พ.ศ. 2551 ก่อตัง้และท าหน้าที่บริหารบริษัท Xin Hua Du Industrial Group  
 -  พ.ศ. 2556 ลาออกจากบริษัท Xin Hua Du Industrial Group และจดัตัง้บริษัท Gaotime Information 
ผลงานที่ส าคัญ : 
 -  พ.ศ. 2541 ได้รับรางวลั “Bill Gates Award” 
 -  พ.ศ. 2545 ได้รับรางวลั “the Top Honor Award” 
 -  ขณะที่ถงัจนุท างานกับบริษัทโครซอฟต์ เขาได้รับรางวลัต่าง ๆ มากมาย อาท ิ 
 รางวลั “China’s Number One Chief Executive Officer” ในสาขาสือ่มีเดีย  
 รางวลั “China’s Top Ten Most Valuable Professional Manager”  
 รางวลั  “China’s Top Ten IT Economic Figure in 2002” และรางวลั  “Top Ten Digital Leaders” 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : คติและค าคมที่น่าสนใจของถงัจนุ คือ ความส าเร็จคือ การเอาชนะตวัเอง (成功就是战胜自己)  
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/118862.htm?fr=aladdin 

***** 

 

 
 



จางเจ้าหยาง (Zhang Zhao Yang / 张朝阳 / Charles) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2507 ปัจจบุนัอาย ุ50 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงซีอาน มณฑลสา่นซ ี
ธุรกิจ : สือ่ออนไลน์ 
บริษัท : SOHU (搜狐) WWW.SOHU.COM  
 เว็บไซต์เสร์ิชเอ็นจิน้ของจีน ซึง่ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมอย่างมากในจีน ส านกังาน 
 ใหญ่ตัง้อยู่ที่กรุงปักกิ่ง 
 
ประวัต ิ:  
 -  พ.ศ. 2524 เข้าศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาฟิสกิส์ที่มหาวิทยาลยัชิงหวั 
 -  พ.ศ. 2529 ได้รับทนุการศกึษาโครงการ CUSPEA เพื่อเข้าศกึษาต่อที่ สถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชเูซตส์  
 (เอ็มไอที) ในเคมบริดจ์ สหรัฐฯ จนส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาการทดลองฟิสกิส์ 
 จากเอ็มไอที  
 -  พ.ศ. 2536 ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของเอ็มไอทีในจีน 
 -  พ.ศ. 2539 เร่ิมก่อตัง้บริษัท Internet Technologies China (ITC) 
 -  พ.ศ. 2540 เปลีย่นชื่อเป็นบริษัท Sohu จากนัน้ไมน่านเว็บไซต์เสร์ิชเอ็นจิน้ Sohu ก็ได้เป็นท่ีรู้จกัและ 
 เป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางในบรรดาผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในจีน  
ผลงานที่ส าคัญ : 
 -  พ.ศ. 2541 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 50 วีรบรุุษของโลก จากนิตยสารไทม์ 
 -  พ.ศ. 2546 ได้รับรางวลั “China Glorious Cause Medal”  
 - พ.ศ. 2547 ได้รับรางวลั “ผู้จดัการดีเด่น" จากสถาบนัการจดัการนานาชาติ 
 - พ.ศ. 2553 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นมหาเศรษฐีสาขาธุรกิจบนัเทิง อนัดบัที ่10 ด้วยมลูค่าทรัพย์สนิจ านวน  
 2 พนัล้านหยวน จากนิตยสาร Hurun 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ : ชาร์ลมีคติและค าคมที่น่าสนใจ คือ เว็บเสร์ิชเอ็นจิน้ก็เป็นอย่างนี ้ดัง้นัน้พืน้ฐานของความส าเร็จ 
      คือ คณุจะต้องเข้าใจมนั (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 

***** 
 
 
 
 
 
 



เฟิงหลุน (Feng Lun / 冯仑) 
 
อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ปัจจบุนัอาย ุ55 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2557) 
ภมิูล าเนา : เมอืงซีอาน มณฑลสา่นซ ี
ธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท : Beijing Vantone Real Estate Co., Ltd.  
 (北京万通地产股份有限公司：万通地产) ด าเนินกิจการด้าน 
 อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่เป็น 1 ใน 10 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ชื่อดงัของจีน  
 
ประวัต ิ: 
 -  พ.ศ. 2525 ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัซีเป่ย  
 -  พ.ศ. 2527 เฟิงหลนุได้ท างานท่ีโรงเรียน Party School of the Central Committee of CPC  
 -  พ.ศ. 2534 ก่อตัง้บริษัท Vantone Group  
 -  พ.ศ. 2536 เร่ิมลงทนุในกิจการต่าง ๆ อาทิ จดัตัง้บริษัท Vantone Real Estate ก่อตัง้ธนาคาร China  
 Minsheng ก่อตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ในมณฑลสา่นซี ตัง้บริษัท Wuhan International Trust and  
 Investment Corporation 
 -  พ.ศ. 2540 ร่วมก่อตัง้และพฒันาบริษัท Beijing Vantone Real Estate โดยด ารงต าแหน่งประธาน 
 กรรมการบริหาร จนถงึปัจจบุนั 
 -  พ.ศ. 2542 ก่อตัง้แบรน์อสงัหาริมทรัพย์ใหม่ ภายใต้ชื่อว่า “ซินซินเจียหยวน” (新新家园)  
 -  พ.ศ. 2546 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์จากสถาบนัสงัคมศาสตร์จีน นอกจากนี ้
 เขายงัได้ด ารงต าแหน่งส าคญัต่าง ๆ อาท ิรองประธานสมาคมหอการค้าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติ  
 รองประธานสหพนัธ์บริษัทเอกชน กรรมการบริหารสมาคมอสงัหาริมทรัพย์จีน ประธานผู้จดัการ 
 อสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติ และประธานกิตติมศกัด์ิด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
ผลงานที่ส าคัญ : 
 -  พ.ศ. 2544 ได้รับรางวลั “Top Ten Most Popular Entrepreneur” 
 -  พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2545 บริษัท Vantone Real Estate ได้รับรางวลั  
 “Chinese famous enterprises” ติดกนั 2 ปีซ้อน และเขาได้รับรางวลับุคลแห่งปีในสาขา “China  
 Real Estate Top Ten” 
 - พ.ศ. 2556 ได้รับการจดัอนัดบัเป็นผู้มีอิทธิพลด้านอสงัหาริมทรัพย์ อนัดบัที ่4 (จาก 50 อนัดบั) 
 จากนติยสาร Hurun 
ที่มา : http://baike.baidu.com/view/587614.htm?fr=aladdin 

***** 
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