การเข้าพบนาย Bernard Chan Charnwut
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
สถานที่ 49/Floor คลับอเมริกัน
1. ประวัติ นาย Bernard Chan :
นาย Bernard Chan เกิดในครอบครัว ไทย-จีน ที่ฮ่องกง เมื่อ พ.ศ. 2508 เป็นหลายชายของนายชิน โสภณพนิช
ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ จากัด มีบทบาทสาคัญในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยมีตาแหน่งสาคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย อาทิ
ที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพ (จีน) กรรมการโรงพยาบาลบารุงราษฏร์ ประเทศไทย ประธานสมาคมธุรกิจไทย-ฮ่องกง
นอกจากนี้ นาย Bernard Chan ยังมีอิทธิพลต่อสังคมฮ่องกงด้านบริการสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2551 ได้รับ
เลือกตั้งเป็นหนึ่งใน 36 คนของสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีน ปัจจุบันนาย Bernard Chan ดารงตาแหน่งที่ปรึกษา
ผู้บริหารสูงสุดด้วย

2. ความสัมพันธ์ด้านรัฐบาล :
- สืบเนื่องมาจากรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจะจัดตั้งสานักงาน ETO ในประเทศไทย ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 นาย Bernard Chan จึงเห็นว่าจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างฮ่องกงและประเทศไทย
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เนื่องด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับประเทศไทยของ นาย Bernard Chan ภารกิจของเขาก็คือ การเชื่อมโยง
ธุรกิจระหว่างฮ่องกงกับประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น
บทบาทของอาเซียนที่ทวีความสาคัญ โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางนั้น ทาให้นาย Bernard Chan มีความคาดหวังที่จะให้
ประเทศไทยเผยให้เห็นถึงศักยภาพ และดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึง่ จะยังประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย
3. ความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ
3.1 บริษัท Tencent มีศักยภาพที่จะเป็นพันธมิตรกับประเทศไทย และมีความต้องการจะขยายธุรกิจด้าน
การเงินมาสู่ประเทศไทย บริษัทดังกล่าวมีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) ประเทศจีน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.
2541 เป็นบริษัทเทคโนโลยีและสื่อสารจากอินเตอร์เนต ธุรกิจสาคัญสองอย่างของบริษัทนี้ คือ Social Platform
และ Digital Content บริษัท Tencent พัฒนานวัตกรรม อาทิ WeChat และ QQ ซึ่งเชื่อมโยงผู้คนและการบริการ
เข้าด้วยกัน รวมถึง การเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นจึงเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
As “service trade” will be one of the major trends in terms of business when
“innovation” is part of the inspiration to up-coming development, TENCENT is a
key potential partner to Thailand. As mentioned by K. Bernard Chan, he heard
that TENCENT wishes to expand financial services to Thailand.

TENCENT

Headquartered in Shenzhen, China, and founded in 1998, Tencent is an internetbased technology company.
The company’s two principal business operations, ‘social platforms’ and ‘digital
content’, Tencent develops anddelivers game-changing products, such as social
communication platforms ‘Weixin/WeChat’ and ‘QQ’, that connect peoplewith
services, foster closer relationships and create new business opportunities.
Key people
Products

Revenue
Operating income
Net income
Total assets
Total equity
Number of employees



Ma Huateng (Chairman, CEO)
Martin Lau (President)
 Social networking
 instant messaging
 mass media
 web portals
 e-commerce
 web browser
 online services
CN¥237.760 billion 2017
CN¥90.302 billion 2017
CN¥72.471 billion 2017
CN¥554.672 billion 2017
CN¥277.093 billion 2017
44,796








antivirus software
artificial intelligence
music
payment system
film production
video games
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BENEFIT
VANTAGE
LIMITED

3.2 BLV เป็นบริษัทจัดจาหน่ายสินค้าประเภทดูแลความปลอดภัยด้าน internet และยังเป็นผู้จัดจาหน่าย
แต่เพียงผู้เดียวของ Software Acronis ซึ่งเป็นที่รู้จักดีของโลก digital ประธานบริษัทคือ นาย John Tsang อดีต
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ดารงตาแหน่งนานที่สุดของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
BVL is a distributor of data protection and internet security solutions. They
are also the official distributor of ACRONIS, the well-known backup
software to digital world.
The Chairman to the company is Mr. John Tsang (jt@bvantage.com.hk ),
the former senior civil servant and government official who was the
longest-serving Financial Secretary of HKSAR Government.

HONG KONG UNITED YOUTH
ASSOCIATION

3.3 The Hong Kong United Youth Association ก่อตั้งโดยผู้มีอิทธิพลด้านการเมือง รุ่นที่สองของฮ่องกง
สนใจการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคมนี้คือ น.ส. Carrie Lam
ผู้บริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และนาย Adam Kwok บุตรชายของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของ
ฮ่องกงมีบริษัทชื่อ Sun Hung Kei Properties
The Hong Kong United Youth Association is formed by the 2nd generation
of key people in Hong Kong playing toward more political impacts in Hong
Kong. They have approached K. Bernard expressing their interest in
property investment in Thailand.
The Honorary Advisor to HKUYA is Ms. Carrie Lam, the CE of HKSAR.
The Committee Mr. Adam Kwok (the son of a famous real estate developer
in Hong Kong by the name of Sun Hung Kei Properties), is a vice-president
of The Real Estate Developers Association of Hong Kong, a member of
board of directors of The Community Chest of Hong Kong, a member of
the Working Group on Transportation under Economic Development
Commission of the Government of the Hong Kong Special Administrative
Region, a member of board of directors of the Faculty of Business and
Economics of The University of Hong Kong and a vice-chairman of Hong
Kong United Youth Association. He is also a member of Guangdong
Provincial Committee of the Chinese People’s Political Consultative
Conference, a member of All-China Youth Federation and a vice-chairman
of Friends of Hong Kong Association Development Foundation.

- 4 4. ข้อคิดเห็นเสนอแนะ :
นาย Bernard Chan เป็นบุคคลสาคัญทางการเมือง และบทบาทสาคัญในโลกธุรกิจปัจจุบัน จากข้อหารือ
ทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายสาคัญ อาทิ การเปิดสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศ
ไทย (Hong Kong Economic and Trade Office : HKETO) จะช่ ว ยส่ ง เสริม และสนับ สนุ น ให้ ค วามร่ว มมื อ ด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างไทยและฮ่องกงขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้ง HKETO หน่วยงานรัฐบาล
อาจนาคณะผู้บริหารสาคัญ โดยนาย Bernard Chan จะร่วมคณะเดินทางไปประเทศไทยในช่วงต้นปี 2562 ด้วย
------------------------------------------------สคต. ณ เมืองฮ่องกง / พฤศจิกายน 2561

