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บีโอไอเผย ทายาทเจาสัวจากจีนเยือนไทย 
เล็งขยายการลงทุนดานสุขภาพ อสังหาริมทรัพย  

 

  บีโอไอเผย หอการคาไทยในจีนรวมมือกับ สมาคมทายาทนักธุรกิจแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
เตรียมนําคณะนักธุรกิจรุนใหมซ่ึงเปนทายาทของบริษัทชั้นนําในประเทศจีน เดินทางมาศึกษาลูทางการ
ลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทย โดยสนใจลงทุนในกลุมอสังหาริมทรัพย ธุรกิจดานการดูแลสุขภาพ การศึกษา 
และแอนิเมชั่น  

   
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ 

เปดเผยวา ระหวางวันท่ี 22 – 26 พฤศจิกายน 2559 หอการคาไทยในจีนไดรวมมือ สมาคมทายาทนักธุรกิจ
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Youth Elite Association) จะนําคณะนักธุรกิจรุนใหมจากประเทศจีน 
ซ่ึงท้ังหมดเปนทายาทของเจาของบริษัทช้ันนําในประเทศจีน เดินทางมาศึกษาโอกาสและลูทางการลงทุน 
ตลอดจนการสรางเครือขายทางธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงบีโอไอจะใหการตอนรับและรวมประชุมกับคณะ
นักธุรกิจรุนใหมจากประเทศจีนในวันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 เพื่อนําเสนอถึงนโยบายสงเสริมการลงทุน
ของไทย ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย และนําเสนอโอกาสในการ
ลงทุนของนักธุรกิจจีนในประเทศไทย โดยจะมุงเนนในเร่ืองท่ีนักธุรกิจจีนรุนใหมใหความสนใจตอประเทศ
ไทยเปนพิเศษ อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจดานการดูแลสุขภาพ ดานการศึกษา และแอนิเมช่ัน  

นอกจากนี้ คณะนักธุรกิจรุนใหมจากจีน จะเดินทางไปพบปะหารือกับหนวยงานอ่ืนๆ อาทิ บริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีโรงพยาบาลในเครือจํานวนมาก  เพื่อหารือถึงโอกาสและลูทาง
เกี่ยวกับธุรกิจดานการดูแลสุขภาพในไทย และการสรางความรวมมือระหวางกันในอนาคต   

รวมท้ังจะเดินทางไปพบปะหารือกับธนาคารกรุงเทพ เพื่อหารือดานการเงินในประเทศไทย และ
การสนับสนุนทางการเงินแกนักลงทุนจากประเทศจีน จากน้ันคณะนักธุรกิจรุนใหมจากจีนจะเดินทางไป
พบปะหารือกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑดวย 
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ดานนายสุภกิต เจียรวนนท ประธานหอการคาไทยในจีน กลาววา กิจกรรมนี้จะชวยเสริมสราง
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศ และสรางบรรยากาศท่ีดีตอการดําเนินธุรกิจของจีนใน
ประเทศไทย และในป 2560 ซ่ึงเปนปพิเศษท่ีหอการคาไทยในจีนจะครบรอบ 10 ปของการกอต้ัง หอการคา
ไทยในจีนมีแผนท่ีจะรวมมือกับหนวยงานช้ันนําของจีนและไทย เพื่อรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการคา การ
ลงทุนและเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุนผูประกอบการเอสเอ็มอีของไทยดวย  

สําหรับคณะนักธุรกิจรุนใหมจากจีนท่ีจะเดินทางมาในคร้ังนี้ อาทิ The Liby Group board and 
Shanghai new COGI Cosmetics Co. Ltd.  ซ่ึงเปนผูผลิตช้ันนําในดานสินคาซักลางในครัวเรือน (Laundry 
products) และเคร่ืองสําอาง บริษัท วานมา ยูไนเต็ด โฮลดิ้ง กรุป (Wanma United Holdings Group Co., Ltd.) 
ซ่ึงมีธุรกิจครอบคลุมในหลายดาน อาทิ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส การผลิตยา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

บริษัท ตา จาง กรุป (Da Zhang Group) ซ่ึงมีธุรกิจครอบคลุมหลายดาน อาทิ หางสรรพสินคาขนาด
ใหญ หางสรรพสินคาอาหารสด รานสะดวกซ้ือ อัญมณี รานอาหาร โรงแรม ศูนยขนสงและกระจายสินคา 
โรงงานแปรรูปอาหารอสังหาริมทรัพย บริษัท เซียง เจียง กรุป (Xiang Jiang Group) ซ่ึงมีธุรกิจครอบคลุมใน
หลายดาน อาทิ โลจิสติกส อสังหาริมทรัพย การเงิน พลังงาน และธุรกิจดานสุขภาพ โดยไดกอต้ังศูนยรักษา
โรคดวยแพทยแผนจีน ศูนยพักฟน และศูนยวิจัย สเตมเซลล เพื่อศึกษาวิจัย การรักษาโรคตางๆและความ
ออนวัยดวยสเตมเซลล 

บริษัท ดิ เอบีที แอสโซสิเอท ชางไฮ (The Abt Associates Shanghai Inc) ซ่ึงมีธุรกิจครอบคลุมใน
หลายดาน อาทิ ธุรกิจพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย การเงิน การเกษตร 
และเหมืองแร บริษัท เมลเซน พาวเวอร เทคโนโลยี จํากัด (Melsen Power Technology Co., Ltd.) ซ่ึงดําเนิน
ธุรกิจในกลุมพลังงานแนวใหม อาทิ แบตเตอร่ีสําหรับยานยนต  ยานพาหนะท่ีใชพลังงานไฟฟาและแบบ
ไฮบริด เปนตน นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือหลายแหง ซ่ึงดําเนินธุรกิจในดานอสังหาริมทรัพย และวัสดุ
กอสราง บริษัท Macalline ซ่ึงเปนหางสรรพสินคาจําหนายเฟอรนิเจอรและอุปกรณตกแตงบานใหญท่ีสุดใน
ประเทศจีน รวมท้ังมีบริการดานการออกแบบตกแตงบานดวย 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทอ่ืนๆ เชน บริษัท เทลฟอรด ไวน เทรดดิ้ง จํากัด (Telford Wine Trading Co. 
Ltd.) บริษัท หง ไฮ ฮิวแมน รีซอรสเซจ กรุป จํากัด (Hong Hai Human Resources group Limited) บริษัท 
ชาง ไฮ เซเวน ฟลม มีเดีย จํากัด (Shanghai Seven Film Media CO.,Ltd.) บริษัท ชาง ไฮ อยู ฉาง เทค จํากัด 
(Shanghai Yu Shang Tech Co.,Ltd) บริษัท จีแอลเอ เกมม่ิง ลีก อารีนา (GLA Gaming League Arena) บริษัท 
เซ่ีย เหมิน อารอน วิช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (Xia Men Aron Vision International Co.,Ltd) บริษัท ลอง 
บอนอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (Long Bon International CO., Ltd) บริษัท หลัว เหอ ฉาง เชิน พร็อพเพอรต้ี  
จํากัด (Luohe Chang Shen Property Co., Ltd.) บริษัท เจอเจียง ฝูจัว แอสเซส แมนเนจเมนท จํากัด (Zhejiang 
Fuzhuo Asset Management Limited) 
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