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“คิง ไว กรุ๊ ป” มอบทุนเด็กไทย หนุนนโยบายเส้ นทางสายไหมยุคใหม่ ของจีน

“คิง ไว กรุ๊ป” เครื อธุรกิจชั ้นนำในฮ่องกงและจีน หนุนนโยบำย “เส้ นทำงสำยไหมศตวรรษที่ 21” (Belt and Road Initiative) ของ
รัฐบำลจีน มอบทุนเด็กไทยเรี ยนต่อฮ่องกง พร้ อมส่งเสริ มคนรุ่นใหม่สร้ ำงธุรกิจและนวัตกรรม
1. วันที่ 7 มี.ค.2561 บริ ษัท “คิง ไว กรุ๊ป” เครื อธุรกิจชั ้นนำในฮ่องกงและจีน ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จำกัด มหำชน สนับสนุนนโยบำย “เส้ นทำงสำยไหมศตวรรษที่ 21” หรื อ Belt and Road Initiative ของรัฐบำล
จีน ทั ้งในด้ ำนธุรกิจและด้ ำนกำรช่วยเหลือสังคม โดยให้ ทนุ กำรศึกษำ The Hong Kong Scholarship Program for
“Belt and Road” Students (Thailand) แก่นกั ศึกษำไทยที่มีศกั ยภำพไปศึกษำต่อในระดับปริ ญญำตรี ใน
มหำวิทยำลัยชั ้นนำของฮ่องกงห้ ำแห่ง โครงกำรดังกล่ำวถือกำเนิดจำกดร.คิง ไว ชำน ผู้ก่อตั ้งคิง ไว กรุ๊ปและประธำน
หอกำรค้ ำฮ่องกง-จีน เป็ นผู้ริเริ่ มบริ จำค 20 ล้ ำนดอลลำร์ ฮ่องกง (ประมำณ 84 ล้ ำนบำทไทย)ให้ เป็ นทุนกำรศึกษำ
ดังกล่ำว
ทุนกำรศึกษำ The Hong Kong Scholarship Program for “Belt and Road” Students (Thailand) มีโควต้ ำปี ละ 10 ทุน เป็ น
ทุนให้ เปล่ำที่มอบให้ กบั นักศึกษำชำวไทย ไปศึกษำระดับปริ ญญำตรี ในสถำบันกำรศึกษำของรัฐบำลฮ่องกงเป็ นเวลำสำมปี
กำรศึกษำ โดยเริ่ มจำกปี กำรศึกษำ 2560/2561 แต่ละทุนจะได้ รับค่ำใช้ จ่ำย 120,000 ดอลลำร์ ฮ่องกง/ปี (รำว 504,000 บำท/ปี )
และยังมีคำ่ ใช้ จ่ำยอื่นๆให้ อีกปี ละ 50,000 ดอลลำร์ ฮ่องกง /ปี (รำว 210,000 บำท/ปี ) นำยแอนโทนิโอ ฮำงตัท ชำน รองประธำน
กรรมกำร คิง ไว กรุ๊ป และ คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน ได้ เป็ นเจ้ ำภำพจัดงำนเลี ้ยงอำหำรคำ่ ฉลองควำมสำเร็ จของ
ทุนดังกล่ำว ในงำนได้ รับเกียรติจำกนำยอสิ ม้ ำมณี กงสุลใหญ่ ณ เขตบริ หำรพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน นำงสำวสำริ มำ จินดำ
มำตย์ ผู้อำนวยกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงำนฮ่องกง และผู้บริ หำรตัวแทนจำกมหำวิทยำลัยชั ้นนำที่มีเยำวชน
ไทยได้ ทนุ เข้ ำรับกำรศึกษำ มำร่ วมเป็ นแขกในงำน นำยชำน ผู้บริ หำรขององค์กรได้ กล่ำวในงำนว่ำ “ด้ วยกำรผงำดขึ ้นมำของ
เศรษฐกิจเอเชีย แทนที่เยำวชนจะไปเรี ยนและทำงำนในประเทศตะวันตก พวกเขำกลับมีควำมกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนและทำงำน
ในภูมิภำคเอเชีย
ขณะนี ้เอเชียกำลังเป็ นที่สร้ ำงและพัฒนำบุคคลำกรของตนเพื่อรองรับกำรพัฒนำและควำมก้ ำวหน้ ำอย่ำง
ยัง่ ยืนในอนำคต และเยำวชนผู้ได้ รับทุนนี ้จะเป็ นตัวแทนที่ประสบควำมสำเร็ จในกำรเชื่อมสัมพันธ์ ในหมู่ประเทศที่เกี่ยวข้ องกับ
นโยบำยเส้ นทำงสำยไหมศตวรรษที่ 21”
ด้ ำนนำยอสิ ม้ ำมณี กงสุลใหญ่ ณ เขตบริ หำรพิเศษฮ่องกงเผย ตนอยำกให้ มีนักเรี ยนไทยในฮ่องกงมำกกว่ำนี ้ กำรมำศึกษำต่อ
ในฮ่องกง นอกจำกเยำวชนจะได้ เรี ยนรู้ภำษำอังกฤษ จีนกลำงและจีนกวำงตุ้งแล้ ว ยังสำมำรถเรี ยนรู้ ทักษะกำรทำงำนอย่ำงมี
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ประสิทธิภำพและรวดเร็ วจำกคนฮ่องกงได้ อีกด้ วย ในช่วงปี ที่ผ่ำนมำทำงสถำนทูตก็ได้ จดั กิจกรรมประชำสัมพันธ์ กิจกรรมควำม
ร่ วมมือและแลกเปลี่ยนด้ ำนกำรศึกษำระหว่ำงไทยกับฮ่องกงมำโดยตลอด
นำยชำนยังกล่ำวเสริ มว่ำ “ฮ่องกงและไทยมีควำมสัมพันธ์ อย่ำงใกล้ ชิดกันภำยใต้ นโยบำยเส้ นทำงสำยไหมศตวรรษที่ 21 ที่
นำไปสู่กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ กำรกำรท่องเที่ยว โครงสร้ ำงพื ้นฐำนและกำรศึกษำระหว่ำงกัน โดย คิง ไว กรุ๊ป จะสนับสนุน
นโยบำยดังกล่ำวทั ้งในด้ ำนธุรกิจและด้ ำนกำรช่วยเหลือสังคมอย่ำงต่อเนื่อง”
นอกจำกนี ้ ดร. คิง ไว ชำน ยังได้ บริ จำคเงินทุน 240 ดอลลำร์ ฮ่องกง (รำว 1,008 ล้ ำนบำท) เพื่อจัดตั ้งศูนย์พฒ
ั นำนวัตกรรม “เปำ
ฮิเนีย วัลลเลย์” (Bauhinia Valley) ในหมู่มหำวิทยำลัยชั ้นนำของจีนแผ่นดินใหญ่ 12 แห่ง ศูนย์ดงั กล่ำวมีเป้ำหมำยเพื่อ
สนับสนุนกำรสร้ ำงธุรกิจและนวัตกรรม วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (เอสเอ็มอี) ในหมู่ผ้ ปู ระกอบกำรรุ่นใหม่จำกฮ่องกง
มำเก๊ ำ ไต้ หวันและประเทศอื่นๆ คิง ไว กรุ๊ป ยังจัดมอบทุนกำรศึกษำให้ กบั หลำยมหำวิทยำลัยในจีน เพื่อส่งเสริ มนวัตกรรมและ
สร้ ำงทัศนะสำกลให้ กบั เยำวชนอีกด้ วย

นำยแอนโทนิโอ ฮำงตัท ชำน รองประธำนกรรมกำร คิง ไว กรุ๊ป และ คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน
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นำยแอนโทนิโอ ฮำงตัท ชำน รองประธำนกรรมกำร คิง ไว กรุ๊ป และ คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน (กลำง-ซ้ ำย) และ
นำยอสิ ม้ ำมณี กงสุลใหญ่ ณ เขตบริ หำรพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน (กลำง-ขวำ)
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ประวัติบริษัทโดยย่ อ
บริ ษัท “คิง ไว กรุ๊ป” เป็ นเครื อธุรกิจชั ้นนำในฮ่องกงและมีชื่อเสียงในจีน ประสบควำมสำเร็ จมำกว่ำ 35 ปี มีควำมเชี่ยวชำญใน
ด้ ำนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ธุรกิจกำรเงินและธุรกิจอี-คอมเมิร์ซข้ ำมพรมแดน ในเดือนมิ.ย.2559 คิง ไว กรุ๊ป ได้ ขยำยธุรกิจ
ไปยังประเทศไทย และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน ซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ที่มีทนุ ชำระแล้ วมูลค่ำรำว 13,171 ล้ ำนบำท
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่ อ
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