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สูงทีส่ ุดในโลกถึงราว 250% อีกทัง้ ยังเป็ นประตูสาคัญทีเ่ ชื่อมจีนกับตลาดการเงินโลกและเป็ นศูนย์กลางการ
ทาธุรกรรมเงินหยวนนอกประเทศ (Global Offshore Renminbi Business Hub) ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก นอกจากนี้
ฮ่องกงยังมีความสาคัญต่อการลงทุนของไทยในต่างประเทศ สังเกตได้จากยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของ
ไทยอยู่ในฮ่องกงมากทีส่ ุด ซึ่งเป็ นทีร่ กู้ นั ว่าส่วนใหญ่ มกี ารดาเนิน
ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทย
ธุรกิจทีแ่ ท้จริงอยู่ในประเทศอื่น แต่ต้องการเข้ามาจดทะเบียนใน
ในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ฮ่องกงเพือ่ ความสะดวกในการทาธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ
(ณ ไตรมาส 3 ปี 2562)
ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากอัตราภาษีทอ่ี ยูใ่ นระดับต่า อย่างไรก็ตาม
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สิงคโปร์
ศูนย์กลางทางการเงินหลายครัง้ เริม่ ตัง้ แต่กลางปี ทเ่ี กิด การชุมนุ ม เนเธอร์แลนด์
ประท้วงครัง้ ใหญ่ของชาวฮ่องกงจากการต่อต้านกฎหมายส่งผูร้ า้ ย
มอริเชียส
ข้า มแดนที่ลุ ก ลามไปสู่ ก ารต่ อ ต้ า นรัฐ บาลและการเรี ย กร้ อ ง
สหรัฐฯ
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ฮ่องกงกับการเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นของโลก
ศู น ย์ ก ลางทางการเงิน หมายถึ ง เมือ งหรือ ประเทศที่
สามารถดึงดู ด ให้ส ถาบัน การเงิน จ านวนมาก ทัง้ ที่เป็ นสถาบัน
การเงินระดับ ภูมภิ าคไปจนถึงสถาบัน การเงิน ระดับโลก เข้ามา
ลงทุนและใช้เป็ นศูนย์กลางในการทาธุรกรรมทางการเงินระหว่าง หมายเหตุ : GFCI เป็ นการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของศูนย์กลางทางการเงิน 104 แห่งทัวโลก
่ โดยประเมิน
ประเทศ ปั จจุ บ ัน เมือง/ประเทศที่ถือเป็ น ศูนย์กลางทางการเงิน จากตัวชี้วัดทัง้ หมด 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ทีส่ าคัญของโลกมีอยู่หลายแห่ง ซึง่ หากพิจารณาจาก Global Fi- ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพืน้ ฐาน ภาคการเงิน และชื่อเสียง
th
nancial Centres Index (GFCI) ฮ่องกงมีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 3 ทีม่ า : The Global Financial Centres Index 26 Edition
เป็ นรองเพีย งนครนิ ว ยอร์ ก และกรุ ง ลอนดอนเท่ า นั น้ ซึ่ง หาก
วิเคราะห์จากปั จจัยทีก่ าหนดความสาเร็จในการเป็ นศูนย์กลางทางการเงินชัน้ นา ก็จะพบจุดแข็งของฮ่องกง ดังนี้

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิ จเอื้อต่ อการประกอบธุรกิ จการเงิ น ครอบคลุมตัง้ แต่ความสะดวกใน
การเข้าไปประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นขัน้ ตอนในการจัดตัง้ ธุรกิจทีส่ ะดวกและรวดเร็ว ไปจนถึงกฎหมายทีเ่ อือ้ ต่อ
การลงทุนของธุรกิจต่างชาติ สะท้อนได้จากความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของ
ฮ่องกงทีเ่ พิง่ ประกาศเมื่อต้นปี 2563 ทีอ่ ยู่ในอันดับ 3 จากการจัดอันดับทัง้ หมด 190 ประเทศทัวโลก
่
ขณะที่
อันดับย่อยในหมวดการจ่ายภาษี (Paying Taxes) ของฮ่องกงอยู่อนั ดับ 2 จาก 190 ประเทศ เนื่องจากระบบ
ภาษีไม่ซบั ซ้อนและเป็ นต้นทุน ทีค่ ่อนข้างต่าต่อภาคธุรกิจ ขณะทีน่ โยบายการเงินของฮ่องกงถือได้ว่าค่อนข้าง
เปิ ด เสรีใ นการทาธุ ร กรรมการเงิน ระหว่ า งประเทศ และยังมีป ระเทศที่ท าอนุ ส ญ
ั ญาภาษีซ้อนด้ว ยถึง กว่ า
40 ประเทศ
 ความพร้อมของบุคลากรในภาคการเงิ น ศูนย์กลางทางการเงินถือเป็ นแหล่งรวมสถาบันการเงิน
ประเภทต่างๆ จากทัวโลกมาไว้
่
ทเ่ี ดียวกัน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั ประกัน
และบริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงิน ดังนัน้ เมือง/ประเทศทีเ่ ป็ นศูนย์กลางทางการเงินจึงมีความต้องการบุคลากร
จานวนมากที่ม ีความรู้ความเชี่ย วชาญเฉพาะทาง อาทิ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทัง้ บุคลากรเหล่านี้ควรใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจากต้องทางานร่วมกับบุคลากร
หลากหลายเชือ้ ชาติซง่ึ ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักในการสือ่ สารและทางาน ซึง่ จากประวัตศิ าสตร์ของฮ่องกง
ที่ผ่า นการปกครองจากอังกฤษได้ส ร้า งรากฐานด้า นระบบการศึกษาที่ดีและการใช้ภ าษาอังกฤษเป็ น หลัก
จึงกลายเป็ นจุดแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ทส่ี อดรับกับการเป็ นศูนย์กลางทางการเงินได้เป็ นอย่างดี
 ความเชื่ อมันและการยอมรั
่
บในการเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ น เป็ น ผลจากการวางระบบ
เศรษฐกิจและระบบกฎหมายทีเ่ ป็ นแบบแผนสากลจากช่วงการปกครองของอังกฤษ รวมถึงหลังจากอังกฤษคืน
การปกครองฮ่องกงให้กบั จีนตัง้ แต่ปี 2540 จีนยังคงระบบเศรษฐกิจและระบบกฎหมายดังกล่าวด้วยนโยบายการ
ปกครองแบบ 1 ประเทศ 2 ระบบ ทาให้ฮ่องกงได้รบั การยอมรับทัง้ จากสถาบันการเงินทีจ่ ะเข้ามาลงทุนและจาก
ผูใ้ ช้บริการทางการเงิน ประเภทต่างๆ เช่น การฝากสินทรัพย์ทางการเงิน การระดมทุน การโอนเงินระหว่าง
ประเทศ และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
 ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ รองรับการดาเนิ นงานของภาคการเงิ น ฮ่องกงมีความ
พร้อมด้า นนี้ อยู่ม ากจากการลงทุน โครงสร้างพื้น ฐานด้า นโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่า ง
ต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ภาคการเงินถือเป็ นธุรกิจทีจ่ าเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ สูง เนื่องจากมีการรับส่งข้อมูล
จานวนมาก ซึง่ ต้องดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว อีกทัง้ ยังต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยในการรับส่ง
ข้อมูลในระดับสูงสุด เนื่องจากเป็ นการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินจานวนมหาศาล
การเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นของฮ่องกงกาลังเผชิ ญความท้าทาย
ฮ่องกงกาลังถูกทดสอบความแข็งแกร่งของปั จจัยด้านความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนในระยะยาว เนื่องจาก
ความวุ่นวายจากการชุมนุมประท้วงสร้างความกังวลว่าจีนจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงมากขึน้
ในระยะข้างหน้า และอาจส่งผลกระทบต่อความเป็ นอิสระของการดาเนินนโยบายของฮ่องกง รวมถึง อาจทาให้
ระบบเศรษฐกิจและระบบกฎหมายทีเ่ ป็ นแบบแผนสากลมาตัง้ ช่วงการปกครองของอังกฤษต้องเปลีย่ นไป ซึง่ ใน
เบือ้ งต้นคาดว่าบริษทั ทางการเงินทีไ่ ม่ได้มธี ุรกรรมเกีย่ วข้องกับจีนมากนัก จะเริม่ พิจารณาย้ายฐานการลงทุนไป
ยังศูนย์กลางทางการเงินอื่น อาทิ สิงคโปร์ เพื่อลดความเสีย่ งจากความไม่แน่ นอนดังกล่าว ขณะทีก่ ารแพร่
ระบาดของ COVID-19 กาลังสันคลอนปั
่
จจัยสนับสนุ นด้านความพร้อมของบุคลากร เนื่องจากในเบื้องต้น
การแพร่ระบาดทาให้บ ริษัทต่า งชาติในฮ่องกงหลายแห่งให้พ นักงานเดิน ทางกลับประเทศของตนเป็ นการ
ชัวคราวเพื
่
่อป้ องกันการติดเชื้อ และอาจทาให้การให้บริการต้องหยุดชะงัก ซึ่งสถานการณ์ ดงั กล่า วอาจส่ง
ผลกระทบต่ อ ภาพลัก ษณ์ ก ารเป็ นศู น ย์ ก ลางทางการเงิน ที่ต้ อ งการการบริก ารที่ร วดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง
แม้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปั จจุบนั อาทิ การติ ดต่อสื่อสารและการทางานจากระยะไกล จะสามารถ
บรรเทาผลกระทบดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งก็ตาม

ท่ามกลางปั จจัยแวดล้อมทีส่ ง่ ผลบันทอนการเป็
่
นศูนย์กลางทางการเงินของฮ่องกง อาจทาให้นักลงทุน
ทีต่ อ้ งการจัดตัง้ Holding Company เพื่อใช้เป็ นประตูส่กู ารลงทุนในตลาดโลกเลือกลงทุนในประเทศอื่นแทน
ซึง่ ประเทศในเอเชียทีโ่ ดดเด่นและเป็ นคูแ่ ข่งกับฮ่องกงมาโดยตลอดเห็นจะเป็ นสิงคโปร์ทม่ี นี โยบายสนับสนุนการ
เป็ นศูนย์กลางทางการเงินอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการทีส่ งิ คโปร์ทาอนุ สญ
ั ญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ ถึง
เกือบ 90 ประเทศและยังได้ประโยชน์จากการเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ซึง่ เศรษฐกิจของหลาย
ประเทศยังเติบโตในเกณฑ์ดแี ละยังมีเสน่ ห์ดงึ ดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จึงต้องติดตามกันต่อไปว่าฮ่องกง
ซึง่ กาลังเผชิญความท้าทายจากความวุ่นวายทางการเมือง จะสามารถใช้จุดแข็งทีม่ อี ยู่ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อสู่
การลงทุนในจีน เพือ่ รักษาศักยภาพการเป็ นศูนย์กลางทางการเงินในอนาคตต่อไปได้หรือไม่

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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