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กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ถือเป็ นปฐมฤกษ์ ที่ผมมาพูดคุยผ่านคอลัมน์ นี ้เพื่อเล่าประสบการณ์ ตลอดจนนาเสนอ
แนวความคิ ด ใหม่ ๆ เกี่ ย วกับ การค้ า การลงทุน และการเงิ น ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ผมหวัง ว่ า จะช่ ว ยจุด ประกายให้
ทุกท่านนาไปปรั บใช้ ในการดาเนินธุรกิ จ สาหรั บฉบับปฐมฤกษ์ นีผ้ มขอกล่าวถึงเรื่ องระบบการเงิน การธนาคารใน
ต่ างประเทศ ซึ่งเป็ นข้ อมูลสาคัญสาหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหม่หรื อ
New Frontiers เช่น ทวีปแอฟริ กา โดยขอยกตัวอย่างภูมิภาคแอฟริ กาตะวันออก ซึ่งเป็ นหนึ่งในภูมิภาคที่เศรษฐกิจ
เติบโตสูงเป็ นอันดับต้ นๆ ของทวีป อีกทังเป็
้ นที่ตงของท่
ั้
าเรื อสาคัญที่ กระจายสินค้ าไปทัว่ ทวีป และเป็ นหนึ่งในตลาดที่
โอกาสทางธุรกิจเปิ ดกว้ าง ทังนี
้ ้ ผมขอกล่าวถึงใน 4 ประเด็นสาคัญ ได้ แก่
ระบบธนาคาร : ส่ วนใหญ่ ธนาคารพาณิชย์ มีบทบาทสาคัญในตลาด
หลายประเทศมีจานวนธนาคารค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ เช่น เคนยามีธนาคาร
มากถึง 43 แห่ง แทนซาเนียมี 40 แห่ง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิระบบธนาคารของแต่ละประเทศขับเคลือ่ นโดยธนาคาร
ขนาดใหญ่ เพียง 5-6 แห่งเป็ นหลัก โดยสามารถแบ่ง เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มประเทศที่ธนาคารพาณิ ชย์ มีบทบาท
สาคัญ เช่น เคนยา (KCB Bank, Equity Bank) โมซัมบิก (BCI-Fomento, BIM) มาดากัสการ์ (Bank of Africa, BNI
Madagascar) ยูกันดา (Stanbic Bank Uganda, DFCU) และกลุ่มประเทศที่ธนาคารรั ฐมีบทบาทสาคัญ เช่น
เอธิโอเปี ย (Commercial Bank of Ethiopia, Development Bank of Ethiopia) ขณะเดียวกันยังมีเครื อข่ายของธนาคาร
ต่างชาติ ระดับโลก รวมถึงธนาคารขนาดใหญ่ ของประเทศแอฟริ กาใต้ ซึ่ง ไม่น่าแปลกใจ เนื่องจากแอฟริ กาใต้ มี ระบบ
ธนาคารก้ าวหน้ าเป็ นอันดับต้ นๆ ของทวีป นอกจากนี ้ บางประเทศมีระบบการเงินอิสลามเป็ นหลัก เช่น ซูดาน ทาให้ การทา
ธุรกรรมต้ องสอดคล้ องกับหลักการเงินอิสลามเป็ นสาคัญ
อัตราดอกเบีย้ : อยู่ในระดับสูงทัง้ เงินฝากและเงินกู้
ตามที่ตลาดการเงินในทวีปแอฟริ กาอยูร่ ะหว่างการพัฒนา ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ้ยอยูใ่ นระดับสูงตามไปด้ วย โดย
อัต ราดอกเบีย้ เงิ นฝากสกุล ท้ อ งถิ่ น เฉลี่ย อยู่ที่ 8-12% ขณะที่อัต ราดอกเบีย้ เงิ นกู้ สกุลท้ อ งถิ่ นเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%
บางประเทศสูงกว่านัน้ มาถึงตรงนี ้หลายท่านอาจกังวลว่าอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ดังกล่าวจะกระทบต่อความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจของคู่ค้า อย่างไรก็ตาม บางประเทศ เช่ น เคนยา ซึ่งตลาดการเงินพัฒนาแซงหน้ าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
สามารถให้ ก้ ูในสกุลดอลลาร์ สหรั ฐ ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ยต่ากว่าเงิ นกู้สกุล ท้ องถิ่ น นอกจากนี ้ หลายประเทศได้ รับความ
ช่วยเหลือเงินกู้อตั ราดอกเบี ้ยต่าจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น World Bank, African Development Bank
รวมถึง China EXIM Bank และ AIIB ของจีนเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการ Belt & Road Initiative (BRI) ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวช่วยบรรเทาปั ญหาต้ นทุนทางการเงินที่สงู ได้ ระดับหนึง่
อัตราแลกเปลี่ยน : ใช้ ระบบลอยตัวแบบจัดการหรือควบคุมให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
จากข้ อ มูลของ IMF สรุ ปได้ ว่า หลายประเทศใช้ ร ะบบอัต ราแลกเปลี่ยนลอยตัว แบบจัด การ เช่ น ยูกัน ดา
มาดากัสการ์ โมซัมบิก ขณะที่เคนยาและแทนซาเนียใช้ ระบบ Stabilized Arrangement หรื อควบคุมให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาค่าเงิน Shilling (KES) ของเคนยามีเสถียรภาพสูงสุด
รองลงมาคือแทนซาเนีย ขณะที่ค่าเงิน Birr (ETB) ของเอธิโอเปี ยในช่วงปลายปี 2560 ธนาคารกลางลดค่าเงินลง 15%
เพื่อกระตุ้น การส่งออก ทัง้ นี ้ ประเทศส่วนใหญ่ กาหนดราคาส่งออก/นาเข้ า ในเทอมดอลลาร์ สหรัฐ ขณะที่โมซัมบิก ใช้
เทอมยูโรควบคูไ่ ปด้ วย เนื่องจากธุรกิจหลายแห่งร่วมทุนกับนักลงทุนยุโรป

กฎระเบียบการทาธุรกรรมระหว่ างประเทศ : ควบคุมบางส่ วน โดยเคนยามีข้อจากัดน้ อยที่สุด
หลายประเทศในภูมิภาคนี อ้ ยู่ระหว่างปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจ ประกอบกับความท้ าทายจากการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด ทาให้ รัฐบาลเข้ มงวดกับการเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เคนยาเป็ นประเทศที่มีข้อจากัด
น้ อยที่สุด เนื่องจากรั ฐบาลตัง้ เป้าให้ เป็ นศูนย์ กลางเศรษฐกิ จ และการเงิ นของภูมิภาค โดยธนาคารพาณิ ชย์ สามารถ
ให้ บริ การธุรกรรมระหว่างประเทศโดยทัว่ ไปได้ คอ่ นข้ างง่ายและมีข้อจากัดน้ อย
ทุกท่านคงเห็นแล้ วว่าแต่ละประเทศมีระบบการเงิ นการธนาคารแตกต่างกัน ซึ่ง ก่อนที่ท่านจะทาธุรกรรมใน
ประเทศเหล่านี ้ ผมขอแนะนาให้ ศกึ ษาข้ อมูลและทาความรู้จกั กับธนาคารของคู่ค้ าก่อน โดยอาจขอคาปรึ กษาจากสถาบัน
การเงินต่างๆ รวมถึง EXIM BANK ก็พร้ อมและยินดีให้ คาปรึ กษา เพื่อจะได้ มีข้อมูลครบถ้ วนและรอบด้ านสาหรับนาไป
วางแผนธุรกิจต่อไป
Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK
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