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คิง ไว กรุ๊ป เปิ ดกลยุทธ์ พัฒนาโครงการใหญ่
คว้ าโอกาสจาก “เส้ นทางสายไหมศตวรรษที่21” ขานรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจของไทย

คิง ไว กรุ๊ ป (ประเทศไทย) เผยแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขนาดใหญ่ ในไทย คว้ าโอกาสจาก “เส้ นทางสายไหม
ศตวรรษที่21” ของจีน สอดรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจของไทย มั่นใจใช้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากจีน
พัฒนาโครงการในไทย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561บริ ษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยแผนการพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจการเงินที่ตงเป
ั ้ ้ าให้ มีการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยนายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธาน
กรรมการ คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กล่าวในการให้ สมั ภาษณ์สอื่ มวลชนว่า "ประเทศไทยมีโอกาสทางธุรกิจ
มากมายโดยเฉพาะด้ านความร่วมมือภายใต้ นโยบายเส้ นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 (Belt & Road Initiative) และโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่สง่ เสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”
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ภายใต้ นโยบายเส้ นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ของจีนนัน้ รัฐบาลปั กกิ่งมีการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและกระตุ้น
ให้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึ ้น โดยประเทศไทยก็เป็ นประเทศเพื่อนบ้ านที่ได้ รับประโยชน์โดยตรงจาก
นโยบายนี ้โดยตรง “จีนได้ หยุดสร้ างกาแพงการค้ า และหันมาเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี ้เข้ าด้ วยกันและสร้ าง
โอกาสทางธุรกิจผ่านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน” นายชานกล่าว
คิง ไว กรุ๊ป เป็ นบริษัทที่มีฐานอยูใ่ นฮ่องกง ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั
เป็ นเครื อธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน อสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจการค้ าขายออนไลน์ข้ามพรมแดน ประสบความสาเร็ จ
ทังในประเทศจี
้
น และฮ่องกง ก่อนจะขยายความสาเร็จไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศไทย
คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) มีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในภาคอสังหาริ มทรัพย์และภาคการเงินของไทย โดยในปี พ.ศ.
2561 บริ ษัทเตรี ยมเปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนียมหรูสามโครงการในเขตศูนย์กลางธุรกิจและอีกหนึง่ โครงการแนวราบในย่านวัช
รพล นอกจากนี ้บริ ษัทกาลังวางแผนพัฒนาโครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่สองโครงการ ในบริ เวณจังหวัดฉะเชิงเทราและ
พระนครศรี อยุธยา ทังนี
้ ้ โครงการในจังหวัดฉะเชิงเทราจะครอบคลุมพื ้นที่ 1,997 ไร่ โดยพื ้นที่ในเฟสแรกประกอบไปด้ วย ที่อยู่
อาศัย ศูนย์สขุ ภาพและศูนย์กระจายสินค้ า
ด้ านโครงการที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีเนื ้อที่ 2,506 ไร่ ตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั ย่านธุรกิจสาคัญของกรุงเทพฯ สนามบิน
นานาชาติดอนเมืองและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โครงการนี ้จะประกอบด้ วย ที่อยูอ่ าศัยและสถาบันการศึกษา นอกจากนี ้
บริ ษัทยังมีแผนจะขยายธุรกิจการเงินหซึง่ จะเป็ นการสนับสนุนและผลักดันการทางานที่สอดคล้ องกันทังเครื
้ อธุรกิจ
จากข้ อมูลด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของ คิง ไว กรุ๊ป ในประเทศจีนคือ โครงการ “คิง ไว ซิตี ้ โอเอซิส” ในเขตเป่ า
ซาน มหานครเซีย่ งไฮ้ ชุมชนมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่ที่โดดเด่นด้ านเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมบนเนื ้อที่ 950 ไร่ ประกอบด้ วย ที่อยู่
อาศัย สถาบันการศึกษาและพื ้นที่เพื่อการพาณิชย์ โครงการดังกล่าวได้ รับรางวัลจากศูนย์พิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมแห่งชาติจีน
กระทรวงปกป้องสิง่ แวดล้ อมให้ เป็ น “ต้ นแบบชุมชนนิเวศวิทยาแห่งแรกของจีน” นอกจากนี ้ ยังมีโครงการ “ไอเอ็มเอ็กซ์ เซี่ยงไฮ้
หงเฉียว” ตังอยู
้ ท่ ี่เขตหงเฉียว มหานครเซี่ยงไฮ้ ครอบคลุมพื ้นที่ 53 ไร่ ประกอบด้ วย ศูนย์จดั แสดงนิทรรศการ พื ้นที่เพื่อการ
พาณิชย์ และที่อยูอ่ าศัย จากประสบการณ์อนั เชี่ยวชาญนี ้ คิง ไว กรุ๊ป มุง่ มัน่ ที่จะนามาปรับใช้ ในการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
และพระนครศรี อยุธยาของไทย
คิง ไว กรุ๊ป และ คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) โดดเด่นในด้ านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ดร. คิง ไว ชาน ผู้
ก่อตังและประธานกลุ
้
ม่ ได้ บริ จาคทุนทรัพย์ราว 1,000 ล้ านบาท ในการจัดตังศู
้ นย์ “Bauhinia Valley Innovation and
Development Center” ขึ ้นเพื่อทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยชันน
้ าในจีน 12 แห่ง ทังนี
้ ้ ศูนย์ดงั กล่าวมีบทบาทเป็ นเวทีสนับสนุน
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ เข้ ามาทาธุรกิจในจีน ส่งเสริ มการเป็ นผู้ประกอบการและการผลิตนวัตกรรมระดับโลก นอกจากนี ้ คิง ไว
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กรุ๊ป ยังสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจานวนให้ กบั นักศึกษาไทยที่มศี กั ยภาพจานวน 10 คน ในโครงการ "Belt and Road"
Students (Thailand) เดินทางไปศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยในฮ่องกงอีกด้ วย

-จบ-

โครงการ “คิง ไว ซิตี ้ โอเอซิส” ในเขตเป่ าซาน มหานครเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน
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