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ระบบการเงินการธนาคาร
ธนาคารกลาง

The Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)

ระบบธนาคาร

⇒

ธนาคารพาณิชย (Commercial Banks) จํานวน 1,212 ธนาคาร แบงเปน
1. ธนาคารพาณิชยของรัฐ (State-owned Commercial Banks) จํานวน 4 ธนาคาร ไดแก

Sberbank เปนธนาคารพาณิชยทมี่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ ในรัสเซีย (วัดจากขนาดสินทรัพย)
−
JSC Vneshtorgbank (VTB) หรือ Bank for Foreign Trade of Russia (รัฐบาล
รัสเซียถือหุน 99% ของจํานวนหุน ทัง้ หมด) เปนธนาคารพาณิชยทมี่ ขี นาดสินทรัพยใหญเปน
อันดับ 2 และมีขนาดเงินทุนใหญเปนอันดับ 3 ของรัสเซีย
−
Russian Development Bank เนนการปลอยสินเชื่อใหแกภาคอุตสาหกรรม
−
Russian Agricultural Bank (Rosselkhozbank) เนนการปลอยสินเชือ่ ใหแก
ภาคเกษตรกรรม
−

2. ธนาคารพาณิชยเอกชน (Privated Commercial Banks) จํานวน 1,077 ธนาคาร แบงเปน

3 ประเภท คือ
2.1 Specialized Provincial Banks เปนธนาคารพาณิชยทเี่ นนการปลอยกูเ ฉพาะธุรกิจใด
ธุรกิจหนึง่ และจํากัดขอบเขตในการใหบริการเฉพาะลูกคาในภูมภิ าคใดภูมภิ าคหนึง่ เทานัน้
2.2 Sectoral Banks เปนธนาคารพาณิชยทเี่ นนการปลอยกูเ ฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึง่
แตมีขอบเขตในการใหบริการแกลูกคาครอบคลุมหลายภูมิภาค
2.3 Independent Banks เปนธนาคารพาณิชยทปี่ ลอยกูใ หกบั หลากหลายธุรกิจ
และมีขอบเขตในการใหบริการแกลูกคาครอบคลุมหลายภูมิภาค
3. ธนาคารพาณิชยทรี่ ว มทุนกับตางประเทศ (Banks with Foreign Affiliation) จํานวน

82 ธนาคาร
4. ธนาคารพาณิชยตา งประเทศ (Foreign Banks) จํานวน 49 ธนาคาร

เปนที่นาสังเกตวา แมปจจุบันธนาคารพาณิชยของรัสเซียจะมีจํานวนมากกวา 1,000
ธนาคาร แตธนาคารสวนใหญยังเปนธนาคารขนาดเล็ก ซึ่งตั้งขึ้นโดยกลุมธุรกิจตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของพวกพองตนเปนสําคัญ อีกทั้งยังมีระบบการบริหารงานและ
ระบบการจัดการที่ยังไมไดมาตรฐานสากล ดังนั้น ในการเลือกใชบริการของธนาคารในรัสเซีย
จึงควรตองพิจารณาใหรอบคอบ
⇒ สถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ (Non-banking Credit Institutions) อาทิ Securities
Markets, Insurance, Russia Small Business Fund (RSBF) และ Russia Small
Business Credit Bank (KMB) เปนตน
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CAR

ธนาคารกลางรัสเซียรายงานวา สัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ ง (Risk-weighted Capital
Adequacy Ratio : CAR) ของระบบธนาคารในรัสเซียลดลงเล็กนอยเหลือ 17% ณ วันที่ 1
มกราคม 2548 เทียบกับ 19.1% ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 แตยงั สูงกวาระดับทีธ่ นาคารกลาง
รัสเซียกําหนดไวไมนอยกวา 10% - 11% (ขึ้นกับมูลคาเงินกองทุน) รวมทัง้ สูงกวามาตรฐาน
ของ BIS ซึง่ กําหนดไวทรี่ ะดับไมนอ ยกวา 8%

NPLs Ratio

ธนาคารกลางรัสเซียรายงานวา สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเชื่อรวมทั้งระบบ
(Non-performing Loans of Total Loans : NPLs Ratio) ของระบบธนาคารในรัสเซีย
เพิม่ ขึน้ เล็กนอยเปน 3.8% ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 เทียบกับ 3.1% ณ วันที่ 1 กันยายน 2547

รายชื่อธนาคารที่เปน
Correspondent
Bank กับ ธสน.

มีจํานวน 13 แหง ไดแก
− ALFA-BANK (ABH FINANCIAL LTD)
− BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK)
*
− BANK FOR FOREIGN TRADE (VNESHTORGBANK)
− BANK ZENIT
− CALYON RUSBANK CORPORATE AND INVESTMENT BANK
− COMMERCIAL BANK ‘LANTA-BANK’
− COMMERCIAL BANK ROSBANK
− GLOBEX COMMERCIAL BANK
− INTERNATIONAL MOSCOW BANK
− JSCB PROMSVYAZBANK ZAO
− MDM BANK
− MOSCOW MUNICIPAL BANK-BANK OF MOSCOW
− URALSIB BANK OAO
หมายเหตุ : * เปนธนาคารที่ ธสน. สงเสริมการทําการคาระหวางกันเปนพิเศษ ดวยการจัดทํา
โครงการ RTFF (Revolving Trade Financing Facility) เพื่อสนับสนุนให
ผูนําเขาในรัสเซียซื้อสินคาจากไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธสน. ไดเปดวงเงินสินเชื่อ
RTFF แกธนาคารแหงนี้ เพือ่ ใชปลอยกูต อ ใหแกผนู าํ เขารัสเซียสําหรับซือ้ สินคา
จากประเทศไทย
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•

รูปแบบการชําระเงิน

รูปแบบการชําระเงินทีไ่ ดรบั ความนิยม สําหรับการขายสินคาใหกบั รัสเซีย คือ การจายเงิน
ลวงหนา หรือ Advance Payment ซึ่งมีทั้งการจายเต็มจํานวนและจายกอนเพียงบางสวน
โดยสัดสวนของ Advance Payment ขึ้นกับการเจรจาตอรองระหวางผูซื้อและผูขาย และ
ขึน้ กับประเภทของสินคาดวย ซึง่ อาจเปนการจายเงินลวงหนาแลวจึงมีการสงมอบสินคาในภายหลัง
หรือ อาจเปนการจายเงินลวงหนา แลวจึงทําการผลิตตามที่ตกลงกันไว
• รูปแบบการชําระเงินทีก
่ ระทรวงพาณิชยไทยแนะนําใหผสู ง ออกใช คือ
−
การเปด L/C ผานประเทศที่ 3 (อาทิ Bank of New York) เพือ่ ปองกันความเสีย่ ง
จากการไมไดรับชําระเงิน อยางไรก็ตาม รูปแบบดังกลาวมีคาใชจายสูงกวาปกติ
2 เทา ทําใหไมไดรับความนิยม
−
การเปด L/C กับธนาคารทีไ่ วใจได และควรมีการยืนยัน หรือ Confirmed L/C ดวย

การควบคุมเงินตรา
ตางประเทศ

เพื่อลดความเขมงวดในการควบคุมเงินตราตางประเทศลง ทางการรัสเซียจึงไดประกาศใช
กฎหมายวาดวยการควบคุมเงินตราฉบับใหม (Federal Law No. 173-FZ, “On Currency
Regulation and Currency Control) ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เปนตนมา
โดยมีสาระสําคัญภายใตขอกําหนดฉบับใหม ดังนี้
−
นักลงทุนตางชาติสามารถโอนเงินทุนและผลกําไรออกนอกประเทศไดโดยเสรี ทัง้ นี้
การโอนเงินปนผล และคาลิขสิทธิแ์ ละคาธรรมเนียม จะตองถูกหักภาษีหกั ณ ทีจ่ า ยในอัตรา 15%
และ 20% ตามลําดับ
−
ผูส ง ออกสินคาและบริการในรัสเซียทีไ่ ดรบั ชําระคาสินคาและบริการแลว จะตองขาย
เงินตราตางประเทศ 25% ของมูลคาสินคาและบริการ ใหแกธนาคารพาณิชย ภายใน 7 วัน
หลังจากทีไ่ ดรบั เงิน
−
อนุญาตใหผูไมมีถิ่นพํานักในรัสเซียสามารถเปดบัญชีธนาคารในรัสเซีย รวมทั้ง
สามารถโอนเงินระหวางบัญชีธนาคารในรัสเซียและระหวางบัญชีธนาคารในตางประเทศไดโดยเสรี
นอกจากนี้ ภายใตกฎหมายตอตานการฟอกเงิน ผูท ตี่ อ งการซือ้ /ขายเงินตราตางประเทศ
ที่มีมูล คา เกินกวา 600,000 Ruble (ราว 20,000 ดอลลารสหรัฐ) จะตอ งแจงรายละเอียด
ของแหลงที่มาของเงินหรือการใชไปของเงินดังกลาวดวย

