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กรุ งศรีหนุนสินเชื่อ “คิง ไว กรุ๊ ป” ลงทุนคอนโดฯหรูสุขุมวิท

ธนาคารกรุงศรี ฯลงนาม สนับสนุน “คิงไว กรุ๊ป” อสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ าจากฮ่องกง ทุม่ ทุน ขยายธุรกิจ พัฒนาคอนโดมิเนียมหรู
บนถนนสุขมุ วิท 61
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 ทีบ่ ริ ษัท คิง ไว กรุ๊ ป นายสุรธันว์ คงทน ประธานคณะ (ประเทศไทย) (มหาชน) เจ้ าหน้ าที่ด้านลูกค้ า
ธุรกิจขนาดใหญ่ และวาณิ ชธนกิจ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด นาย แอนโทนิโอ ชาน รองประธานกรรมการ บริ ษัท คิง ไว
กรุ๊ ป (ประเทศไทย) (KWG) ร่ วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อ 575.81 ล้ านบาท เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมสุด
หรูบนถนนสุขมุ วิท 61 ซึ่งเป็ นโครงการล่าสุดของ KWG ภายหลังประสบความสาเร็ จในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ในกรุ งเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ คิง ไว กรุ๊ป เป็ นบริ ษัทในเครื อของ (ประเทศไทย) คิง ไว กรุ๊ป หนึ่งในผู้นาด้ านก ารพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ าในฮ่องกงและจีน
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ประวัติบริษัท
คิง ไว กรุ๊ ป (KWG) เป็ นหนึ่งในบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนนาที
ั้
ม่ ีฐานอยู่ในฮ่องกง และมีชื่อเสียงในประเทศจีน มีประวัติ
การดาเนินงานน ทีป่ ระสบความสาเร็ จมายาวนานกว่า 35 ปี ดร. คิง ไว ชาน ผู้ก่อตังของกลุ
้
ม่ เป็ นสมาชิกแห่งชาติของสภาที่
ปรึ กษาทางการเมืองของจีนและยังเป็ นประธานก่อตังสมาคมหอการค้
้
าจีน -ฮ่องกงอีกด้ วย ดร. ชานมีเครื อข่ายกว้ างขวางและ
มีประสบการณ์ สงู ทังในภาคอุ
้
ตสาหกรรม ภาคการเงิน ภาคการค้ าระหว่างประเทศ และภาคอสังหาริ มทรั พย์ ในช่วงแรก คิง
ไว กรุ๊ ป ได้ ท่มุ เทการทางานและการลงทุนในภาคสิ่งทอ โดยในช่วงปลายทศวรรษ 1980 (พ.ศ.2523 – 2532) ดร. ชานได้
มองเห็นโอกาสในการเติบโตของประเทศจีน จึงได้ ม่งุ มาทีภ่ าคอสังหาริ มทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้ องการของชาวจีน

ในช่วงกลางของทศวรรษ 1990 (พ.ศ.2533-2542) ทางกลุม่ ได้ ก่อตัง้ บริ ษัท “คิง ไว พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลล็อปเม้ นท์” ขึน้ ทีม่ หา
นครเซี่ยงไฮ้ จนขณะนี ้บริ ษัทดังกล่าวเติบโตขึ ้นมาเป็ นหนึ่งในบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ าของจีน สามารถรักษาฐานการเป็ น
ผู้บกุ เบิกอสังหาริ มทรัพย์ ทมี่ องการณ์ ไกลและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ในเมืองรอบบริ เวณเขตปากน้ าแยงซี เขตลุ่มแม่น้าเพิร์ล
เขตริ มทะเลป๋ อไห่ได้ ต่อมา คิง ไว กรุ๊ ป ได้ จดั ตัง้ “คิง ไว ซิตี ้ โอเอซิส” หรื อชุมชนทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม มีเนื ้อที่ถึง 1.8 ล้ าน
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ตารางเมตร และได้ รับการยอมรับว่าเป็ น “ต้ นแบบชุมชนทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมแห่งแรกของจีน” ในปัจจุบนั ทางกลุม่ มุ่งเน้ น
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ คณ
ุ ภาพสูงและส่งมอบมาตรฐานการใช้ ชีวิตอย่างมีระดับในประเทศจีน คิง ไว กรุ๊ป ยังให้ ความ
สนใจในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการเงินและธุรกิจโซ่อปุ ทานอีกด้ วย
ทังนี
้ ้ ดร. ชาน เป็ นผู้ให้ ความสาคัญกับนโยบาย “ตอบแทนสังคม” ดังนัน้ คิง ไว กรุ๊ป จึงมักมีกิจกรรมการบริ จาคสนับสนุน
ส่งเสริ มการศึกษาและสวัสดิการของประชาชนเพื่อเป็ นการตอบแทนสังคมอยู่เสมอ โดยมุ่งหวังทีจ่ ะทาประโยชน์ให้ แก่ผ้ ทู ดี่ ้ อย
โอกาสอย่างต่อเนื่อง
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