
กสิกรไทยเปิดสาขาเฉิงตู เชื่อมจีนตะวันตก–ไทย–อาเซียน  

ส่งเสริมยุทธศาสตร์การเป็นเอเซียนแบงค์  

 

กสิกรไทยกับธุรกิจในประเทศจีน  

• จีนเป็นประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตสงู ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ( GDP)  ของจีนเพ่ิมขึน้ในอตัราสงูขึน้มาโดยตลอด โดยได้รับ

ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจตกตํ่าในเอเชียในช่วงปี 1977 –1978  น้อยมาก และอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนยงัโตใน

อตัราสงูกวา่ 9 % ในช่วงปี 1980-2000  และยงัคงเติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

• โอกาสจากการเติบโตเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะภาคการสง่ออกท่ีเติบโต รวมถึงสดัสว่นท่ีสงูขึน้ของภาคเอกชนจีน ซึง่ในปี 2000  มี

สดัสว่นเพียง 52.7% แตเ่พ่ิมสงูขึน้ถึง 70% ในปี 2007 สว่นหนึง่มาจากการเปิดประเทศ และจากการท่ีจีนสนบัสนนุให้มีการปฏิรูป

รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจท่ีขาดทนุต้องปรับโครงสร้าง หากทําไมส่าํเร็จก็ต้องประกาศล้มละลายหรือแปรรูปเป็นบริษัทเอกชน  

 

ยุทธศาสตร์ของธนาคารในการเชื่อม อาเซียน และจีน 

• โจทย์ของธนาคาร คือ ยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ความเป็นเอเซียนแบงค์ (Asian Bank) ท่ีให้บริการครอบคลมุทัง้ด้าน

เงินทนุ บริการทางการเงิน การให้คําปรึกษา และเป็นสือ่กลางในการจดักิจกรรมจบัคูพ่นัธมิตรทางธุรกิจ (Global Business 

Matching) โดยอาศยัความแข็งแกร่งของธนาคารท่ีมีธนาคารพนัธมิตรอยูใ่นภมูิภาคเอเชีย จีน ยโุรป และสหรัฐอเมริกา 

• การเปิดสาขาเฉิงตู สาขาแห่งที่ 2  ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ โดยธนาคารจะทํา

หน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือม ให้กบันกัลงทนุจีนไปยงัไทยและประเทศอ่ืนๆในอาเซียน โดยมุง่ชไูทยเป็นศนูย์กลางเช่ือมจีนตะวนัตก–

เช่ือมไทย–เช่ือมอาเซียน โดยอาศยัเครือขา่ยของธนาคารและฐานลกูค้าผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็ง   

 



ตลาดและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน  

• ธุรกิจธนาคารในจีน มีขนาดใหญ่ มีธนาคารกวา่ 1,100 ราย รวมสนิทรัพย์ทัง้สิน้กวา่ 80 Trillion RMB  

โดยแบง่เป็น 6 กลุม่ใหญ่ 

1 2 3 4 5 6

Group Big 5 Banks Joint stock 
commercial 
banks 
(JSCB)

City 
commercial 
banks (CCB)

Rural 
commercial 
banks (RCB)

County 
level banks 
(CLB)

LII
(ไม่รวม KBank)

Definition “National wide 
ex state-owned 
enterprise bank”

“National 
wide non-
stated-own 
enterprise 
bank”

“City wide state-
owned  
enterprise bank”

“City 
grassroot
bank”

“County & 
village 
grassroot
bank”

“Local 
Incorporate 
Institution”

# of banks 5 12 144 212 726 39

Total Asset 53.63 TRMB 18.4 TRMB 9.98 TRMB 4.5TRMB 0.3TRMB 2.15TRMB

Bus Scope Universal 
Banking

Universal 
Banking

Universal 
Banking

Limited 
service area 
& product 
offered

Limited 
service 
area & 
product 
offered

To pilot 
financial 
market 
liberalization

Geographical 
Coverage

Countrywide Countrywide Start from own 
province, 
expanding to 
surrounding 
provinces

City & county County & 
village

Universal 
Banking

Business 
Focus

Serving SOE’s 
domestic & 
overseas project 
investment

Serving 
corporate & 
retail

Serving local 
government 
project, SMEs & 
retail

SMEs & retail 
in city area

Serving 
agriculture, 
rural area & 
farmers

Scatter in 
high growth 
economic 
area

 
 

• ธนาคารหลกัในจีน มี 5 ธนาคารใหญ่ โดยสดัสว่นการปลอ่ยสนิเช่ือของ Big 5 คิดเป็นมลูคา่ถึง 1 ล้านล้านหยวน (2011) หรือ

ร้อยละ  48.85 ของทัง้ตลาด  ซึง่ Big 5 เน้นตอบให้บริการแก่ลกูค้า SOE (State-owned enterprise) และลกูค้ารายใหญ่ทัง้ใน

และตา่งประเทศ สว่นธนาคารในกลุม่ก็ตอบโจทย์ Corporate& retail, Government project, เป็นหลกั ทําให้กลุม่ลกูค้าเอส

เอ็มอีจํานวนไมน้่อย ยงัขาดการสนบัสนนุด้านการเงิน 

1. China Construction Bank 

2. Agricultural Bank of China  

3. Bank of China  

4. Industrial and Commercial Bank of China  

5. Bank of Communications 

• การให้บริการโดยทัว่ไปของธนาคารจีน เน่ืองจากจีนเพ่ิงเปิดประเทศมาไมน่าน และธุรกิจธนาคารจํานวนไมน้่อยยงัเป็นของ

ภาครัฐ ได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐเป็นหลกั หรือเพ่ิงเปลีย่นโครงสร้างเป็นธุรกิจเอกชนได้ไมน่าน โดยรวมประสบการณ์การ

เรียนรู้ด้านการให้บริการธนาคารของจีนจึงยงัตา่งกบัประเทศไทย ซึง่หลงัวิกฤตปี 2540 ธนาคารของไทยมีการปรับโครงสร้าง

การบริหารจดัการ มีการแขง่ขนั และพฒันาด้านการให้บริการมากขึน้ 

 



• สาํหรับธุรกิจธนาคารในเฉิงต ู มีธนาคารจีนท่ีดําเนินธุรกิจอยูใ่นเฉิงตจํูานวน 31 แหง่ ธนาคารตา่งชาติรวม 14 แหง่  

• ปี 2010 มียอดเงินฝากรวม 1,650 Billion RMB เติบโต 23%YoY มียอดสนิเช่ือรวมกวา่ 1,300 Billion RMB เติบโต 23%YoY 

ทัง้นีม้ียอด SME loan = 323 Billion RMB คิดเป็น 25% ของยอดสนิเช่ือ 

 

 

เส้นทางของธนาคารกสิกรไทยในประเทศจีน  

• ปี 2537 – เปิดสาํนกังานตวัแทนแหง่ท่ี 1 ท่ีเซินเจิน้  

• ปี 2538 – เปิดสาํนกังานตวัแทนแหง่ท่ี 2 , 3 ท่ีเซี่ยงไฮ้และปักก่ิง และแหง่ท่ี 4 ท่ีคนุหมิง  

• ปี 2539 – ยกระดบัสาํนกังานตวัแทนเซินเจิน้เป็นสาขาเซินเจิน้  

• ปี 2548 – เร่ิมความร่วมมือกบั ไชนา่ หมินเซิง แบงก์ เพ่ือแลกเปลีย่นความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ในการทําธุรกิจ 

• ปี 2549 –โครงการปลอ่ยกู้ ร่วมกบัไชนา่ หมินเซิง แบงก์ จํานวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีจีน ผา่นสาขาเซินเจิน้  

• ปี 2553 –จบัมือไชนา่ หมินเซิง แบงก์ ร่วมมือเปิดพรมแดนทางการเงินจีน-ไทย ขยายความร่วมมือไปสูก่ารผนกึเครือขา่ยบริการ 

ผา่นเครือขา่ยสาขา เพ่ือสนบัสนนุการค้าและการลงทนุระหวา่งลกูค้าของทัง้ 2 ประเทศภายใต้แนวคิด “ธุรกิจไร้ขีดจํากดั” 

• ปี 2556 – เปิดสาขาเฉิงต ูซึง่เป็นสาขาแหง่ท่ี 2 ในจีนแผน่ดินใหญ่ (23 พฤษภาคม 2556) 

เป้าหมายการทาํธุรกิจในจีนของธนาคารกสิกรไทย  

• เป้าหมายระยะสัน้  

 เปิดสาขาอีก 2-3 แหง่ในประเทศจีน รวมถึงเปิด sub-branch ท่ี Longgang  ในไตรมาสท่ี 3 ของปีนี ้

 พฒันาขีดความสามารถการให้บริการ เตรียมพร้อมรับสถานะการเป็นธนาคารท้องถ่ินของประเทศจีน (LII – Locally 

Incorporated Institution)  

• เพ่ิมปริมาณธุรกิจ (Scale) ให้มากขึน้ ทัง้การขยายฐานสนิเช่ือและฐานเงินฝาก  

• ขยาย Scope การทําธุรกิจ/การให้บริการ ทัง้ด้าน trade finance และ supply chain financing 

• เป้าหมายระยะกลาง – ได้รับการอนมุตัิเป็นธนาคารท้องถ่ินของประเทศจีน (LII) ภายในปี 2558  

• สถานะการเป็นธนาคารท้องถ่ินของประเทศจีน จะทําให้ธนาคารฯ สามารถทําธุรกิจได้กว้างและเร็วขึน้ 



• ทัง้นี ้การจะเป็น LII เราต้องสร้าง capability ตา่งๆ ให้พร้อมทัง้ทางด้าน IT , Infrastructure และ พฒันาความรู้

ความสามารถของพนกังาน เพ่ือรองรับการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

• เป้าหมายระยะยาว – ตัง้เป้าใหก้สิกรไทยเป็นเอเซียนแบงค์ (Asian Bank)  

o อาศยัความได้เปรียบของประเทศไทยซึง่ตัง้อยูใ่จกลาง AEC สนบัสนนุธุรกิจเอสเอ็มอี  และมุง่ชไูทยเป็นศนูย์กลาง

เช่ือมจีนตะวนัตก–เช่ือมไทย – เช่ือมอาเซียน  

    

จุดเด่นของธนาคารที่จะสร้างความแตกต่างกับธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศจีน 

1. ธนาคารกสกิรไทยมีความได้เปรียบในแง่ของกลุม่ลกูค้าเอสเอ็มอีเป็นทนุเดิมอยูแ่ล้ว มีความคลอ่งตวัในการให้บริการ ซึง่จะ

ตอบโจทย์ช่องวา่งตลาด SME financing ในจีนได้โดยตรง 

2. ธนาคารมีทัง้แหลง่ข้อมลูขา่วสาร ฐานลกูค้าท่ีเข้มแข็ง รวมถึงเครือขา่ยธนาคาร ซึง่สงัเคราะห์ออกมาช่วยให้ลกูค้าประกอบการ

ดําเนินธุรกิจได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

3. จดุนีเ้มื่อรวมกบัความเข้าใจลกูค้าจีนจากประสบการณ์ของธนาคารท่ีได้ดําเนินงานในจีนมาระยะหนึง่แล้ว ทําให้กสกิรไทยมีข้อ

ได้เปรียบในการให้บริการเป็นอยา่งมาก  

4. เมื่อรวมกบัการเปิดประชาคมอาเซียนท่ีกําลงัจะมาถึงในปี 2015 ซึง่นา่จะทําให้ไทยกลายเป็นศนูย์กลางการค้าและการลงทนุ

ของภมูิภาคอาเซียน ทําให้กสกิรไทยได้เปรียบมากยิ่งขึน้ในฐานะธนาคารสญัชาติไทย (ในจีน) ท่ีจะเป็นสะพานให้แก่นกัลงทนุ

จีน เพ่ือเช่ือมตอ่จีน – เช่ือมไทย – เช่ือมอาเซียน 

 

หลักการเปิดสาขาในจีนแผ่นดินใหญ่  

• เกณฑ์การพิจารณาเปิดสาขามี 3 ปัจจยั  

1. เป็นพืน้ท่ีท่ีมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่ีมีความต้องการสนิเช่ือ  

2. มีต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ ไมส่งูเกินไป  

3. มีความสามารถในการหาคนไปทํางานหรือสง่คนไปประจําสาขา  

 

นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ที่ตัง้สาขาแห่งที่ 2 

• เพราะเสฉวน เป็นจดุยทุธศาสตร์ท่ีมีโอกาสการพฒันาสงู  

o เสฉวน มี GDP ใหญ่เป็นอนัดบั 8 จาก 31 มณฑลของจีนแผน่ดินใหญ่   มี YoY growth สงูถึง 13.4%  

มีการนําเข้า-สง่ออกมลูคา่ USD 15,000 ล้าน เพ่ิมขึน้ 42% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นอนัดบั 1 ของ

ภมูิภาคจีนตอนกลางและตะวนัตก และอนัดบั 10 ของประเทศ   

o เป็นตลาดท่ีกําลงัเติบโต เพราะประชากรมีกําลงัซือ้สงู 

 เสฉวนมีประชากรมากถึง 80.5 ล้านคน เป็นตลาดผู้บริโภคท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีนตะวนัตก มีรายได้เฉลีย่อยูท่ี่ 

6,300 หยวนตอ่หวั (32,000 บาท) ขยายตวั 9.1% เทียบกบัรายได้เฉลีย่ทัว่ประเทศท่ีโตเพียง 0.4% (ไตรมาส

แรก 2556)  

 โดยเฉพาะในนครเฉิงต ู มีประชากรมากกวา่ 14 ล้านคน ซึง่มีรายได้ตอ่หวัตอ่ปีสงูถึงและ คนมีรายได้ตอ่หวัตอ่

ปีสงูประมาณ 50,000 หยวน (250,000บาท) 



o นโยบาย “มุง่ตะวนัตก” (Go-West Policy) ของรัฐบาลจีน รวมถึงการสร้างเฉิงตใูห้เป็นหนึง่ใน "ศนูย์กลางพาณิชยก

รรมแหง่ภาคตะวนัตก" โดยตัง้เขตเศรษฐกิจเฉิงต ู– ฉงช่ิง และให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีแก่โครงการลงทนุเป็นพิเศษ 

ทําให้ปัจจบุนั เฉิงตสูามารถดงึดดูการลงทนุจากบริษัทใน Fortune 500 ได้มากถึง 238 บริษัท  

• เสฉวน เป็นศนูย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์สูจี่นตะวนัตก ทัง้ทางบก ทางรถไฟ ทางแมนํ่า้ และทางอากาศ  

o แม้ในอดีตท่ีผา่นมาการค้าระหวา่งเสฉวน – ไทย นบัวา่ยงัไมม่ากเมื่อเทียบกบัการค้าระหวา่งไทยกบัมณฑลอ่ืนในจีน  

 เช่น เซี่ยงไฮ้ มีการค้ากบัไทยปี 2554 มลูคา่สงูถึง 15,574 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

 สว่นเสฉวน ปี 2554 มีมลูคา่การค้ากบัไทยเพียง 381  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 เพราะเส้นทางคมนาคมไมส่ะดวก เสฉวนอยูห่า่งไกลทะเลร่วม 2,000 ก.ม. การซือ้ขายระหวา่งไทย – เสฉวน 

จึงนิยมใช้ทางเรือ ไปยงักวางตุ้ง / เซี่ยงไฮ้ ทําให้ปริมาณการค้าสงูตามเมืองสาํคญั 

o เช่ือวา่การค้าไทย – เสฉวน มีแนวโน้มเติบโตอยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะเมื่อมีเส้นทาง R3A เช่ือมไทยกบัจีนผา่นทางอ.

เชียงของ จงัหวดัเชียงราย ผา่นทางคนุหมิง  จะยิ่งสง่เสริมการค้าไทย – เสฉวนให้เพ่ิมมากขึน้โดยเฉพาะการนําเข้า

สนิค้าจากไทยไปเสฉวน 

 เห็นได้จากการนําเข้าจากไทยไปเสฉวน  145  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพ่ิมขึน้ถึง 153% ในปี 2553-2554 สนิค้าท่ี

เสฉวนซือ้จากไทยมากท่ีสดุ ได้แก่ วงจรไฟฟ้าและสว่นประกอบอิเลก็ทรอนิกส์ แร่ธาต ุผลไม้ ธญัพืช ข้าวหอม

มะล ิยางพารา 

 การสง่ออกจากเสฉวนมาไทยมลูคา่ 235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึน้ 5.4%  สนิค้าท่ีสง่ออกมาไทย เช่น วสัดุ

แมเ่หลก็ เคมีอนินทรีย์ สว่นประกอบและเคร่ืองจกัรกลสาํหรับขดุเจาะ ผลติภณัฑ์เคมี วสัดเุหลก็กล้า    

 มีนกัธุรกิจจากมณฑลเสฉวน เข้ามาทําธุรกิจในไทยและก่อตัง้เป็นสมาคมตา่งๆ เพ่ิมขึน้ มีสว่นช่วยสง่เสริมการ

แลกเปลีย่นและผลกัดนัความร่วมมือด้านวฒันธรรม เศรษฐกิจ ระหวา่งประเทศไทยกบัมณฑลเสฉวน และ

เป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการให้ข้อมลูด้านในตา่งๆ ทัง้ด้านการค้า ธุรกิจ และะอ่ืนๆ ของทัง้ 2 ภมูิภาค  

• เช่น “สมาคมเสฉวนแหง่ประเทศไทย (Thai-Sichuan-Chongqing Chamber of Commerce)”  

• “หอการค้าเสฉวน-ฉงช่ิงแหง่ประเทศไทย (Sichuan Association of Thailand)” 

• มีโอกาสสาํหรับทําธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ท่ียงัต้องการการสนบัสนนุด้านสนิเช่ือ  และช่องทางทําธุรกิจ  

o 1 ใน 3 ของเอสเอ็มอีเสฉวน ต้องใช้เงินลงทนุจาก private lending เน่ืองจากไมผ่า่น requirement ของการขอสนิเช่ือ

จาก corporate fund รวมมลูคา่สนิเช่ือนอกระบบสงูถึง 200 ล้านหยวน 

o ปัญหาเร่ืองระยะเวลาการให้กู้สัน้กวา่ 1 ปี ทําให้เอสเอ็มอีจํานวนมากมีปัญหาเร่ืองการหมนุเงิน working capital 

loans  

o คาดช่องวา่ง SME financing ของเสฉวน ยงัมีสงูถึง 2 แสนล้านหยวน (200 billion CNY) 

 

(ข้อมูลจากรายงาน “Sichuan the private lending Report (2012 Edition)” ทีจ่ดัทําโดย Southwestern University of Finance and 

Economics, School of Economics, Sichuan SME Credit และGuarantee Associations) 

 



• พืน้ฐานของคนจีนในภมูิภาคนี ้มีลกัษณะนิสยัซื่อสตัย์ ตรงไปตรงมา และมีความใจกว้าง ซึง่คล้ายคลงึและใกล้เคียงกบัคนไทย 

ทําให้ธนาคารสามารถบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลได้ง่าย  

รายละเอียดสาขาเฉิงตู  

• สาขาเฉิงต ูตัง้อยูใ่นเขตธุรกิจกลางเมืองเฉิงต ู  

เลขท่ี 18 ห้อง 1801-1803 ชัน้ 18 ถนนตงอวี ้เขตจ่ินเจียง เมืองเฉิงต ูมณฑลเสฉวน 61001 

• ณ วนัท่ีเร่ิมดําเนินการการสาขา (23 พค 2556) มีพนกังานจํานวน  17 คน แบง่เป็นคนไทย 1 คน และคนจีน 16 คน โดย

พนกังานประจําสาขาสามารถสือ่สารและให้บริการได้ถึง 3 ภาษา คือไทย จีน และองักฤษ 

• สาขาเฉิงต ูมุง่สนบัสนนุธุรกิจมณฑลเสฉวน ด้วยนโยบายหลกั 4 ประการ 

 สนบัสนนุธุรกิจเอสเอ็มอี ในมณฑลเสฉวน 

 สนบัสนนุการค้า China-AEC-Thai Cross-border Business 

 สนบัสนนุการลงทนุระหวา่งประเทศ (FDI) ในภมูิภาค China-AEC-Thai 

 สนบัสนนุ Thai FDI ท่ีจะไปลงทนุในจีน 

• สาขาเฉิงต ูและเครือขา่ยธนาคารในประเทศจีน พร้อมให้บริการดงันี ้

1. บริการด้านสนิเช่ือ  –  ตอบสนองความต้องการด้านสนิเช่ือของลกูค้าจีน อาทิ สนิเช่ือเพ่ือการค้า โดยเน้นธุรกิจเอสเอ็มอีจีน 

2. บริการรับฝากเงิน – เพ่ิมพนูสนิทรัพย์และสนองความต้องการของลกูค้า อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา เพ่ือลกูค้า

ธุรกิจ  

3. บริการธุรกรรมระหวา่งประเทศไทย-จีน –  สร้างความมัน่ใจในการนําเข้าและสง่ออก และช่วยให้การดําเนินธุรกิจระหวา่ง

ประเทศไทยและจีน ทัง้ในด้านการชําระเงินหรือการรับชําระเงินกบัคูค้่าตา่งประเทศของลกูค้า ดําเนินไปอยา่งคลอ่งตวั   

4. การลงทนุตา่งประเทศ – สาํหรับลกูค้าจีนท่ีต้องการเข้ามาลงทนุในประเทศไทย ธนาคารกสกิรไทยและธนาคารพนัธมิตร

สามารถตอบสนองความต้องการได้ด้วยการให้บริการทางการเงิน องค์ความรู้ รวมถึงใช้ประโยชน์จากเครือขา่ยของธนาคาร

และฐานลกูค้าผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็ง  เพ่ือให้การลงทนุในประเทศไทยเป็นไปอยา่งมัน่ใจ 

 

เป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารในประเทศจีน ในปี 2556  

• ตัง้เป้าปลอ่ยสนิเช่ือในประเทศจีนประมาณ 3,000 ล้านหยวน ผา่น  

1. การทํา co-lending กบัธนาคารพนัธมิตร   

2. การ refer ของลกูค้าจีน  

3. ลกูค้าไทยแนะนําคูค้่าจีน 

• เป้าหมายยอดเงินฝากประมาณ 3,000 ล้านหยวน โดยเน้นกลุม่นกัธุรกิจจีนท่ีต้องการลงทนุในไทย โดยใช้ยอดเงินฝากใน

ประเทศจีนเป็นหลกัประกนั 

• เป้าหมายปริมาณธุรกรรม Trade Finance ระหวา่ง ไทย – จีน ผา่นสาขาเซินเจิน้ จํานวน 4,000 ล้านหยวน 



• ผลการดําเนินงานในประเทศจีน มีคณุภาพสนิเช่ือดีและมีกําไรตัง้แตปี่แรกๆ เน้นการปลอ่ยกู้สนิเช่ือเอสเอ็มอี และรับฝากเงิน

จากลกูค้ารายใหญ่ ยอดสนิเช่ือเติบโตถึง 68.40%  ในปีท่ีผา่นมา (2554-2555) และปัจจบุนั (มี.ค.56) มียอดสนิเช่ือ 

(Outstanding loan) รวม 1,513 ล้านหยวน  ตัง้เป้าขยายยอดสนิเช่ือ 132.56% ภายในปีนี ้

2553 2554 2555
2556 

(Jan-Mar)
2556 

(target)

Outstanding Load 
(SZ - MillionCNY) 307       766       1,290     1,513       3,000        

%YoYGrowth 149.51% 68.40% 17.28% 132.56%
Deposit              

(SZ - MillionCNY) 5 118 173 3,000        
%YoYGrowth 96% 32%  

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารฯ  

• กลุม่เป้าหมายของธนาคาร สาํหรับสายงานธุรกิจจีน ทัง้ในไทยและจีน แบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 

1. ผู้ประกอบการจีนขนาดกลางและขนาดเลก็ (เอสเอ็มอี) ในประเทศจีน   

o กลุม่ High-technology, Green Innovation ซึง่มีตลาดขนาดใหญ่ มีโอกาสเติบโตสงู 

2. ผู้ประกอบการท่ีมีธุรกรรมนําเข้า – สง่ออกระหวา่งไทยและจีน  

o เน้นกลุม่สนิเค้าอิเลก็ทรอนิกส์ (สว่นประกอบคอมพิวเตอร์ ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์) , อปุกรณ์ Hardware 

(เคร่ืองมือการเกษตร เคร่ืองตดัโลหะ) , เคมีภณัฑ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรม และอตุสาหกรรมสง่ออกอาหาร 

3. กลุม่นกัลงทนุจีนท่ีเข้ามาลงทนุในประเทศไทย 

o การลงทนุของกลุม่นกัธุรกิจจีนในไทยขยายตวัตอ่เน่ือง โดยปี 2555 มีโครงการยื่นขอรับสง่เสริมการลงทนุ

จากจีนทัง้สิน้ 44 โครงการ เงินลงทนุ 12,829 ล้านบาท ลงทนุในอตุสาหกรรมตา่งๆ อาทิ ผลติภณัฑ์จาก

ยาง โลหะภณัฑ์ เป็นต้น  

 

สายงานธุรกิจจีนมีพนักงานทัง้หมดกี่คน มีสัดส่วนคนไทยต่อคนจีนเท่าไหร่ และธุรกิจในจีนมีพนักงานกี่คน 

• โครงการจีนเร่ิมเมื่อปี 2552 และยกระดบัเป็นสายงานธุรกิจจีน ในปี 2554   

• โดยปัจจบุนัมีพนกังานทัง้หมด 201 คน  

o ท่ีประเทศไทย(HQ) มีพนกังานสายงานงานธุรกิจจีน 71 คน                  (คนไทย 80% คนจีน 20%) 

o ในประเทศจีน มีพนกังานรวม   130 คน                  ( Local Staff 90% คน   Expat Staff 10%) 

 พนกังานท่ี Shenzhen           97 คน     (สาขา Shenzhen 61คน, FBB 36 คน)                     

 พนกังานท่ีสาขา Chengdu   17 คน 

 พนกังานท่ีสาขา Hongkong           7 คน 

 พนกังานท่ี Shanghai Rep       3 คน 

 พนกังานท่ี Beijing Rep                3 คน 

 พนกังานท่ี Kunming Rep             3 คน 

 

 



เศรษฐกิจจีนจะเติบโตอย่างไร 

• เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศจีนถกูควบคมุจากรัฐบาลกลาง ซึง่จากแผนพฒันาเศรษฐกิจของจีนฉบบัท่ี 12 คาดวา่ เศรษฐกิจ

ของจีนจะเติบโตอยูใ่นกรอบ 7-7.5% ตอ่ปี โดยจะมุง่เน้นการบริโภคภายในประเทศเป็นหลกั เพ่ือชดเชยการสง่ออกไปยงั

ตา่งประเทศทางฝ่ังยโุรปและอเมริกา ท่ีกําลงัประสบปัญหาอยูใ่นขณะนี ้

• ซึง่ทิศทางการค้าและการลงทนุของจีน จะเคลือ่นย้ายจากยโุรปและอเมริกา มาสูป่ระเทศแถบเอเชียมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศ

กลุม่อาเซียน ซึง่เป็นเป้าหมายการลงทนุของธุรกิจจีนจํานวนมาก 

 

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนอย่างไร 

• ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของหลายๆ อตุสาหกรรมในประเทศจีน เช่น อตุสาหกรรม ยางพารา,ไม้แปรรูป 

และอิเลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากประเทศไทย  เป็น Supply Chain ท่ีสาํคญัท่ีคอยป้อนวตัถดุิบต้นนํา้ให้แก่ประเทศจีนและประเทศ

อ่ืนๆในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่ธนาคารฯ เข้ามาทาํธุรกิจในจีน คืออะไร 

• ได้เรียนรู้ตลาด และลกูค้าชาวจีนมากขึน้ 

• ได้เช่ือมความสมัพนัธ์ในการทําธุรกิจ ทัง้ในระดบั Partner Bank , Association และ Chinese Agency  

 

สาขาต่อไป จะเป็นที่ไหน 

• อยูร่ะหวา่งการพิจารณาทางเลอืก ซึง่ตวัเลอืกขณะนีม้ีเมืองซีอาน (ภาคกลางของจีน) เขตรอบนอกของเมืองเซี่ยงไฮ้  เช่น เมือง

หงัโจว (ภาคตะวนัออกของจีน) และแถบจีนตอนใต้ เน่ืองจากยงัมีช่องวา่งในการทําธุรกิจ และมีการเช่ือมตอ่การค้าไทย-จีน 

คอ่นข้างมาก 

 

ธนาคารจะเชื่อมต่อตลาดจีนสู่ไทยและอาเซียนได้อย่างไร 

• ธนาคารกสกิรไทยจะทําหน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือม ให้กบันกัลงทนุจีนไปยงัประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆในอาเซียนผา่นธนาคาร

พนัธมิตรของธนาคารกสกิรไทย ท่ีมีกระจายในแตล่ะประเทศทัว่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 



 

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) 

• ธนาคารกสกิรไทย จดัพิธีลงนามความร่วมมือ กบัองค์กรภาครัฐของจีน จํานวน 2 ฉบบั ในวนัท่ี 23 พ.ค.56 

• MOU#1 ร่วมลงนาม กบั สภาสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศของจีน  ประจํามณฑลเสฉวน (CCPIT Sichuan)  

o เป็นองค์การการค้าระหวา่งประเทศภาคเอกชนระดบัมณฑล และกลุม่คณะซึง่เป็นตวัแทนจากวงการเศรษฐกิจและ

การค้าของมณฑลเสฉวน  

o โดยมีวตัถปุระสงค์คือ ดําเนินการสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ใช้ประโยชน์จากเงินทนุตา่งชาติ และนํามาซึง่ความ

ร่วมมือด้านการค้า เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ระหวา่งจีนกบัประเทศตา่งๆ   

• MOU#2 ร่วมลงนาม กบั สาํนกังานสง่เสริมการลงทนุ มณฑลเสฉวน  (Sichuan Provincial Investment Promotion Bureau)  

o มีหน้าท่ีรับผิดชอบสง่เสริมการลงทนุและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภมูิภาค  รวมทัง้นําเสนอภารกิจเป้าหมายใน

การสง่เสริมการลงทนุของมณฑลตอ่รัฐบาลมณฑลเสฉวน 

• เนือ้หาการลงนามความร่วมมือ มีดงันี ้

1. สองฝ่ายตกลงจะให้ความสาํคญัตอ่โครงการตา่งๆ เช่น สนบัสนนุการค้าการลงทนุระหวา่งจีนและไทย การจบัคูท่าง

ธุรกิจระหวา่งลกูค้าผู้ นําเข้าและสง่ออก รวมถึงนกัลงทนุจากจีนและไทย  โครงการพฒันาพลงังานและโครงสร้าง

พืน้ฐานในประเทศไทย หรือประเทศท่ีสาม เป็นต้น 

2. ร่วมกนัเผยแพร่ข้อมลูด้านเศรษฐกิจและการค้า 

3. แลกเปลีย่นข้อมลูด้านเศรษฐกิจ การเงิน กฎหมาย และการตลาด รวมถึงให้คําปรึกษาและแลกเปลีย่นประสบการณ์

แก่คูส่ญัญา 


