
10 ยอดผู้นําด้านธุรกิจจีนปี 2555 เขียนโดย Lu Na วันท่ี 12 ธันวาคม 2555 
 
นักธุรกิจชั้นนําท่ีมีชื่อเสียง จํานวน 10 คนจากจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาได้รับเกียรติ
คัดเลือกให้เป็น “ยอดผู้นําด้านธุรกิจจีนปี 2555” ในพิธีท่ีจัดโดยหน่วยงานเช่น Ifeng.com, the 21st 
Century Business Herald (เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นนําในจีน) the ‘Voice of Economy’ program 
of China National Radio (เป็นรายการ Voice of Economy ของวิทยุแห่งชาติจีน) และ Zhejiang TV 
at Beijing’s National Aquatics center (เป็นสถานีโทรทัศน์เจ้อเจียงของสระว่ายน้ําแห่งชาติโอลิมปิก 
ท่ีกรุงปักก่ิง) ชื่อของงานในครั้งนี้คือ “สิบปีข้างหน้า อนาคตท่ีดีกว่า” งานนี้เต็มไปด้วยบุคคลสําคัญจาก
ธุรกิจท่ัวโลกและสื่อของประเทศ 
 
รางวัลในปีนี้ตกเป็นของตัวแทนจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมท้ังหน่วยงานเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
เครื่องใช้ในครวัเรือน การสื่อสารทางไกลด้วยโทรศัพท์เครื่องท่ี ซอฟต์แวร ์และองค์กรไม่หวังกําไรต่างๆ 
 
ผู้ได้รับรางวัลได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพลเมืองเครือข่ายขนาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและบุคคล
ท่ีมีชื่อเสียงด้านสื่อมวลชน การคัดเลือกพิจารณาจากสี่ด้านด้วยกัน คือ ทัศนะโลกาภิวัตน์ ความเข้าใจลึกซึ้งด้าน
พัฒนาการ วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมและจุดแข็ง “คุณค่าความเป็นจีน” ของพวกเขา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 มีผู้นําท่ีได้รับ
รางวัลเกียรติยศนี้จํานวน 40 ราย 
 
ต่อไปนี้เป็นชื่อและรายละเอียดของผู้ได้รับรางวัล“ยอดผู้นําด้านธุรกิจจีน” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โต่งหมิงจู (Dong Mingzhu)(董明珠) 

 

 
ช่ือบริษัท: บริษัทจูไห่กรีอิเล็คทริค แอพพลายอัลสส์ (Zhuhai Gree Electric Appliances Inc.) (珠海

格力电器股份有限公司) 

สํานักงานใหญ:่ กว่างตง (Guangdong)  
ธุรกิจหลัก: เครื่องใช้ในครัวเรือน 
ตําแหน่ง: ประธานและรองประธานท่ีเป็นผู้หญิง 
อายุ: 57 ป ี
 
ในปี พ.ศ. 2533 ตอนท่ีโต่งหมิงจู (Dong Mingzhu) เริ่มทํางานท่ีบริษัทกรี หล่อนเป็นเพียงพนักงานขาย
ธรรมดาคนหนึ่ง และบริษัทกรีก็เป็นเพียงบริษัทในประเทศ ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาโต่ง (Dong) ได้เลื่อน
ตําแหน่งจากพนักงานขายเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย และเป็นผู้อํานวยการฝ่ายขาย ผู้จัดการท่ัวไป และในท่ีสุด
เป็นประธานและรองประธานท่ีเป็นผู้หญิง ขณะนี้บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศจีน และเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสําหรับท่ีพักอาศัยรายใหญ่ท่ีสุดในโลก 
 
ปีพ.ศ. 2539  บริษัทกรมีีรายชื่อในตลาดหลักทรัพย์เสิ่นเจิ้น  (Shenzhen Stock Exchange)   ในปีพ.ศ. 2553 
บริษัทมีรายได้จากการขาย 60.8 พันล้านหยวน (หรือ 9.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และภายในครึ่งปีแรกของปีนี้ 
มีผลประกอบการอยู่ท่ี 40.2 พันล้านหยวน (หรือ 6.33 พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

 



อ่ีไฉ (Zhu Yicai) (祝义材祝义材祝义材祝义材) 

 

 
ช่ือบริษัท: กลุ่มยวี่หลุน (Yurun Group) (雨润集团) 

สํานักงานใหญ:่ เจียงซู (Jiangsu) 
ธุรกิจหลัก: อาหาร บ้านและท่ีดิน 
ตําแหน่ง: ประธาน 
อายุ:  48 ป ี
 
จู้อ่ีไฉ (Zhu Yicai) และภรรยาของเขาได้เปลี่ยนสถานะบริษัทผู้ส่งเนื้อสัตว์ขนาดเล็กของเขาท่ีก่อตั้งเม่ือปี 
พ.ศ. 2536 ให้กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงในระยะเวลา 19 ปี กลุ่มยวี่หลุน (Yurun Group) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในบรรดาวิสาหกิจสุดยอด 500 บริษัทในประเทศจีนได้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีประกอบด้วยหก
อุตสาหกรรมเช่น การขนส่ง (logistic) การแปรรูปอาหาร บ้านและท่ีดิน การท่องเท่ียวและการคลัง 
กลุ่มยวี่หลุน (Yurun Group) เป็นหนึ่งในผู้ส่งเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน 
 
ปัจจุบันนี้บริษัทมีบริษัทย่อยมากกว่า 200 บริษัทท่ีกระจายอยู่กว่า 31 มณฆล ในปีพ.ศ. 2554 ทรัพย์สิน
ของกลุ่มฯ รวมกัน 35.8 พันล้านหยวน (หรือ 5.75 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมียอดขายเกินกว่า 90 
พันล้านหยวน (หรือ 14.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ึน 40 เปอร์เซ็นเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว ด้วย
มูลค่าสุทธิ 1.63 พันล้านเหรียญสหรัฐ จู้อ่ีไฉ (Zhu Yicai) ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อคนร่ํารวยลําดับท่ี 
51 ของนิตยสารฟอร์บประเทศจีนปี 2555 (2012 Forbes China Rich List) 



ดูกลาส ซู (Douglas Hsu) ((((徐旭东徐旭东徐旭东徐旭东)))) 

 

 
ช่ือบริษัท: กลุ่มฟาร์ อิสเทิรน์ (Far Eastern Group)(远东集团) 

สํานักงานใหญ:่ ไต้หวัน (Taiwan) 
ธุรกิจหลัก: ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทรวมกัน 
ตําแหน่ง: ประธาน 
อายุ: 70 ป ี
 
ดูกลาส ท่งซู (Douglas Tong Hsu) เป็นประธานและซีอีโอของกลุ่มฟาร์ อิสเทิร์น (Far Eastern Group) 
เขาได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อคนร่ํารวยลําดับท่ี 25 ของนิตยสารฟอร์บไต้หวันปีพ.ศ 2555 (2012 
Forbes Taiwan Rich List) ด้วยมูลค่าสุทธิ 1.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทของเขามีท้ังประเภทปิโต
เคมี พลังงาน สิ่งทอและใยสังเคราะห์ ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า การ
ให้บริการทางการเงิน การสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและการท่องเท่ียว 
 



หวังปิง (Wang Bing) (王兵) 

 

 
ช่ือบริษัท: มูลนิธิอ้ายเอ่ียว (Ai You Foundation) (爱佑慈善基金会) 
สํานักงานใหญ:่ ปักก่ิง (Beijing) 
ธุรกิจหลัก: การกุศล 
ตําแหน่ง: ประธาน 
อายุ: 44 ป ี
 
หวังปิง (Wang Bing) ซึ่งเป็นประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิการกุศลอ้ายเอ่ียว (Aiyou Huaxia Charity 
Foundation) เป็นหนึ่งในผู้นําการลงทุนในประเทศจีน มูลนิธิอ้ายเอ่ียว (Ai You Foundation) ซึ่งก่อตั้ง
เม่ือปีพ.ศ. 2547 เป็นมูลนิธิการกุศลเอกชนแห่งแรกท่ีดําเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจ มูลนิธิมีจุดมุ่งหมาย
ท่ีจะช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาโรคหัวใจแต่กําเนิด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 เป็นต้นมา มูลนิธิสามารถหาเงินได้ม 
 
อ้ายเอ่ียว (Ai You) ได้เซ็นสัญญากับสถาบันทางการแพทย์ 36 แห่งท่ัวประเทศจีนเพ่ือให้การรักษาแก่เด็ก 
มูลนิธิยังได้พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีบันทึกสถานภาพของผู้รับการช่วยเหลือแต่ละคน ตั้งแต่เริ่มเข้ารับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลไปจนกระท่ังสิ้นสุดการผ่าตัด ปลายปีพ.ศ. 2555 มีเด็กกว่า 13,000 คนท่ีได้รับ
การผ่าตัดซึ่งอุปถัมภ์โดยมูลนิธิอ้ายเอ่ียว (Ai You Foundation)  



วิคเตอร์ กู (Victor Koo) (古永锵) 

 

 
 
ช่ือบริษัท:  บริษัทยูกู ทูโต้ว (Youku Tudou Inc.) (优酷土豆集团) 
สํานักงานใหญ:่ ปักก่ิง (Beijing) 
ธุรกิจหลัก: ให้บริการวิดีโอออนไลน ์
ตําแหน่ง: ประธานและซีอีโอ 
อายุ: 46 ป ี
 
วิคเตอร์ กู (Victor Koo) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียท่ีเบอร์กเลย์ (University of 
California at Berkeley) และปริญญาโททางด้านการบริหารการจัดการธุรกิจจากมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด (MBA of Standford University) เขาดํารงตําแหน่งประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
ดําเนินการของ Sohu.com และมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการพัฒนาเวบ็ไซต ์Sohu.com 
 
ต่อมา เขาได้ลาออกจากเว็บไซต์ Sohu.com และสร้างเว็บไซต์ Youku.com ในปีพ.ศ. 2549 ทําให้
เว็บไซต์นี้เป็นอันดับหนึ่งของการให้บริการวิดีโอออนไลน์ในประเทศจีน วันท่ี 11 มีนาคม 2555 บริษัท
เว็บไซต์ Youku.com Inc. ได้ควบกิจการคู่แข่งท่ีสําคัญของเขาคือ บริษัททูโต้ว (Tudou Holdings Ltd.) 
ในการซื้อขายท่ีตลาดหลักทรัพย์และก่อตั้งบริษัทบริษัทยูกู ทูโต้ว (Youku Tudou Inc.) 
 



แจ๊ค เจีย (Jack Jia)(贾石琏)    

 

 
ช่ือบริษัท:  บริษัทเบโน๊ต (Baynote, Inc.)  
สํานักงานใหญ:่ ซัน โจ๊ส แคลิฟอร์เนีย (San Jose, California) 
ธุรกิจหลัก: ซอฟต์แวร์ (software) 
ตําแหน่ง: ซีอีโอ 
อายุ: ไม่ได้ระบ ุ
 
แจ๊ค เจีย (Jack Jia) เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทเบโน๊ต (Baynote, Inc.) และอดีตประธานของ
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหยวน (Hua Yuan Science and Technology Association) 
ภายหลังจากท่ีได้รับปริญญาโททางด้านการบริหารการจัดการธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซานตา คลาร่า 
(Santa Clara University) เขาได้ทํางานกับหลายบริษัทก่อนท่ีจะก่อตั้งบริษัทเบโน๊ต (Baynote, Inc.) ใน
ปีพ.ศ. 2547 อันเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ (software) ชั้นนําท่ีได้รับการรับรอง เจีย (Jia) ยังเป็นนักลงทุนท่ีมี
ชื่อเสียงข้ันเทพ บริษัทเบโน๊ต (Baynote, Inc.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “10 ยอดบริษัท



เทคโนโลยีท่ีต้องจับตามอง” ในปีพ.ศ. 2554 (10 Technology Companies to Watch) โดย Bank 
Technology News บริษัทยังได้รับรางวัลจาก AlwaysOn มีรายชื่อเป็นในหนึ่งใน “100 บริษัทเอกชน
ชั้นนํา OnMedia ปีพ.ศ. 2554” (2011 OnMedia 100 Top Private companies) วิสาหกิจสื่อสารด้านดิ
จิตัลชั้นนําท่ีดําเนินการด้านโฆษณา การตลาด content releasing รวมท้ัง Facebook, Yelp, Twitter และ  
Groupon  
 

เหลย จุน (Lei Jun)(雷军)    

 

 
ช่ือบริษัท:  บริษัทเป่ยจิง เสียวหม่ีเทคโนโลยีจํากัด (Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd) (小米科

技) 

สํานักงานใหญ:่ ปักก่ิง (Beijing) 
ธุรกิจหลัก: โทรศัพท์มือถือ  
ตําแหน่ง: ซีอีโอ 
อายุ: 43 
 
เหลย จุน (Lei Jun) เป็นประธานของ Beijing Kingsoft Software Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ 
(software) ท่ีมีชื่อเสียง เขายังเป็นนักลงทุนข้ันเทพและได้ลงทุนในหลายบริษัทอย่างเช่น Vancl, UCWEB  
และ Xiaomi Corporation บริษัทเสียวหม่ี (Xiaomi Corporation) ก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2553 โดยเหลย 
จุน (Lei Jun) ดําเนินการวิจัยและพัฒนามือถือ high-end smart phones การออกตัวของ Xiaomi 



Phone ได้ทําใหก้ารซื้อเพ่ิมข้ึนอย่างมากมายด้วยความท่ีมีคุณภาพสูงและราคาไม่แพง จากการท่ี Xiaomi 
เป็นท่ีนิยม เหลย จุน (Lei Jun) ได้กลายเป็นเศรษฐีพันล้านโดยมีรายได้สุทธิ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ตามข้อมูลท่ีปรากฏในนิตยสารฟอร์บปีพ.ศ. 2555 (Forbes in August 2012) 
 
หลิว ลี่หรง (Liu Lirong) (刘立荣) 

 

 

 
ช่ือบริษัท:  บริษัทสื่อสารจีโอนี (Gionee Communication Facilities Corporation) (金立集团) 
สํานักงานใหญ:่ เสิ่นเจิ้น (Shenzhen) 
ธุรกิจหลัก: โทรศัพท์มือถือ  
ตําแหน่ง: ประธาน 
อายุ: 40 
 
บริษัทอุปกรณ์สื่อสารเสิ่นเจิ้นจีโอนี (Shenzhen Gionee Communication Equipment Co.) ก่อตั้งข้ึน
เม่ือปีพ.ศ. 2545 เป็นหนึ่งในยี่ห้อมือถือท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังท่ีสุดในประเทศจีนเนื่องจากมีคุณภาพสูง รูปลักษณ์
ทันสมัยและความได้เปรียบทางด้านราคา ธุรกิจสําคัญท่ีไฮเทคของบริษัทมีตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ การวิจัยและพัฒนา 
การผลิต และการจําหน่ายให้แก่ท้ังตลาดในและต่างประเทศ และยังให้บริการแอพพลิเคชั่น (application) บน
อินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือ ตามรายงานของ HIS บริษัทสื่อสารจีโอนี (Gionee) เป็นหนึ่งใน 10 ยอดผู้
จําหน่ายโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (smartphone) ในประเทศจีนในช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ. 2555  
 



เหลียง เหวินเกนิ (Liang Wengen) (梁稳根) 

 

 
ช่ือบริษัท:  โรงงานอุตสาหกรรมหนักซันนี (Sany Heavy Industry) (三一集团) 
สํานักงานใหญ:่ ฉางซา (Changsha) 
ธุรกิจหลัก: ผลิตเครื่องจักรหนัก  
ตําแหน่ง: ประธาน 
อายุ: 56 
 
เหลียง (Liang) เกิดปีพ.ศ. 2499 ในหมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยภูเขาของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) เหลียง  
(Liang) สําเร็จการศึกษาวิชาเอกทางด้านโลหะจาก Central South University ในปีพ.ศ. 2526 ทันทีท่ีสําเร็จ
การศึกษา เขาได้ทํางานกับโรงงานเครื่องจักรหงหยวน (Hongyuan Machinery Factory) ซึ่งเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีรัฐเป็นเจ้าของ และข้ึนอยู่กับอดีตกระทรวงอุตสาหกรรมและสรรพาวุธ 
 
ซันน ี(Sany) ก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2532 เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หนักรายใหญ่ท่ีสุดอันดับหกของโลก โดยมีทรัพย์
สมบัติประมาณท่ี 9.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เหลียง เหวินเกิน ซึ่งเป็นประธานโรงงานอุตสาหกรรม
หนักซันนี (Sany Heavy Industry) ผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนําในประเทศจีน ได้รับการมอบตําแหน่งสูงสุดให้
เป็นผู้ชายท่ีร่ํารวยท่ีสุดของประเทศจากนิตยสารฟอร์บ (Forbes) และ Hurun Rich List เม่ือปีพ.ศ. 
2554 



โสง้ จื้อผิง (Song Zhiping) (宋志平) 
 

 

 
ช่ือบริษัท:  China National Pharmaceutical Group Corporation (中国医药集团总公司) 
สํานักงานใหญ:่ ปักก่ิง (Beijing) 
ธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ  
ตําแหน่ง: ประธานและประธานกรรมการ 
อายุ: 56 
 
โส้ง จื้อผิง (Song Zhiping) ประธานของ China National Pharmaceutical Group Corporation 
(Sinopharm) ได้รับรางวัลให้เป็นหนึ่งใน “50 ผู้นํานักธุรกิจท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดของประเทศจีน” ในปี
พ.ศ. 2555 (50 most influential business leaders in China in 2012) โดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune 
Magazine)  Sinopharm ก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2541 ดําเนินการโดยกรรมาธิการบริหารและควบคุมจัดการ
ทรัพย์สินท่ีรัฐเป็นเจ้าของและเป็นกลุ่มธุรกิจดูแลสุขภาพและการแพทยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน 
 



ธุรกิจหลักได้แก่ การจัดส่งสินค้า การขนส่ง (logistic) การขายปลีก การทําวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ในปีพ.ศ. 2549  สํานักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยว่า  Sinopharm  มีรายชื่อจัดอยู่
อันดับท่ี 99 ในบรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่ จนถึงปัจจุบันนี้ Sinopharm เป็นเจ้าของบริษัทเต็มตัว บริษัท
สาขา และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจ์ํานวน 10 แห่ง และมีรายได้จากการขายเกินกว่า 120 พันล้าน
หยวน (หรือ 19.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีพ.ศ. 2554 

 
 
 


