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การยุตกิารคว่่าบาตรของสหรัฐฯ ส่งผลดีต่อการด่าเนินธุรกิจของ Safaricom ในเอธิโอเปีย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : Peter Ndegwa ผู้บริหารระดับสูงของ Safaricom ระหว่างการเปิดตัว 5G 
 

กลุ่มบริษัทที่น าโดย Safaricom  ได้รับแรงสนับสนุนหลังจากนักลงทุนของสหรัฐมอบทุนพิเศษแก่กิจการ
โทรคมนาคมในเอธิโอเปีย ท่ามกลางการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศเอธิโอเปีย 

จากที่ US International Development Finance Corporation (DFC) ได้รับอนุญาตให้ท าการลงทุนบางส่วน
ในเอธิโอเปีย โดยจะมอบเงินกู้จ านวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ (53.9 พันล้าน KES) แก่กลุ่มบริษัทที่มี Vodafone 
ของสหราชอาณาจักร และ Vodacom Group Ltd ของแอฟริกาใต้  แต่เงินกู้ดังกล่าวกลับถูกชะลอ  ซึ่งเป็นข้อ
สงสัยว่า ถูกเชื่อมโยงกับประเด็นการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯต่อเอธิโอเปีย เพ่ือให้ยุติความรุนแรงในเขต 
Tigray ทางตอนเหนือของเอธิโอเปีย Safaricom ถูกถามถึง แผนรับมือกับมาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯที่น ามา
เป็นเหตุผลในการชะลอการใหเ้งินกูข้อง DFC  ซึ่งเกรงว่า DFC จะถอนข้อเสนอเงินกู้ไปแบบถาวร  และเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษัทต้องเร่งจัดหาเงินทุนจากท่ีอ่ืน ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย 

พันธมิตรรายอ่ืนในกลุ่มบริษัทนี้ ที่เป็น CDC Group ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนเพ่ือการพัฒนาของอังกฤษ และ บริษัท 
Sumitomo Corporation ของญี่ปุ่นได้รับใบอนุญาตด้วยการชนะราคาประมูลที่ 850 ล้านเหรียญสหรัฐ (91.6 
พันล้าน KES) ตั้งเป้าที่จะเริ่มด าเนินการในเอธิโอเปียในปีหน้า 
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DFC  ได้เสนอเงินทุนระยะยาวในเงื่อนไขที่ค่อนข้างดี ซึ่งมีระยะเวลาระหว่าง 5 ถึง 25 ปี โดยมีก าหนดช าระคืน
เป็นรายไตรมาส หรือ รายครึ่งปีอัตราดอกเบี้ยไม่สูง เนื่องจากอ้างอิงจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาว ซึ่ง
ปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่า 2% ซึ่งเป็นฐานที่ต่ ามากในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ อย่างไรก็ตาม DFC ยังมี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจ านวนหนึ่งจากวงเงินสินเชื่อ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม่จากเอธิโอเปียจะเป็นโอกาสทางธุรกิจส าหรับนักลงทุนต่างชาติใน
การเปิดตลาดที่มีประชากรมากกว่า 110 ล้านคนเป็นครั้งแรก   ใบอนุญาตฯ นี้มีระยะเวลา 15 ปี ถือครองโดย 
Safaricom ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของแถบแอฟริกาตะวันออกและถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มบริษัทนี้ 

หุ้นส่วนอีกราย ที่น าโดย MTN Group Ltd (ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Vodacom ในโจฮันเนสเบิร์ก) และ Silk Road 
Fund ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนของจีน แพ้ประมูลด้วยเสนอราคาที ่600 ล้านเหรียญสหรัฐ   

รัฐบาลเอธิโอเปียยังคงมุ่งมั่นที่จะขายใบอนุญาตเพ่ิมอีก 2 ใบ ซึ่งจะเป็นด้านการให้บริการธุรกรรมการเงินผ่านมือ
ถือ และ เชื้อเชิญให้นักลงทุนจากต่างประเทศมาร่วมประมูลในรอบใหม่ ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
บางอย่าง  ให้บริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตที่ส าคัญ    ในช่วง 6 เดือน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา  Ethio 
Telecom มีรายได้ 64.3 พันล้าน KES (604 ล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ Safaricom มีศักยภาพที่เหนือกว่าเพราะ
ยอดขายครึ่งปี ณ สิ้นเดือนกันยายน อยู่ที่ 118.4 พันล้าน KES    การผูกขาดกิจการโทรคมนาคมของ Ethio 
Telecom ถูกมองว่า เป็นการป้องกันตลาดที่ใหญ่มาก มีฐานลูกค้า 50.7 ล้านคน ท าให้เป็นฐานลูกค้าที่เกิดจาก
ประเทศเดียวที่ใหญ่ที่สุดเหนือกว่าผู้ให้บริการอ่ืนๆ ในแถบแอฟริกา ท าให้ Safaricom สนใจในศักยภาพการเติบโต
ของตลาดนั้น ซึ่งมีประชากรจ านวน 110 ล้านคน และมองว่า ตลาดเอธิโอเปียยังไปได้อีกไกล  ซึ่งเร็วๆนี้ จะมีการ
เปิดประมูลใบอนุญาตส าหรับการให้บริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ อีกประมาณ 12 เดือนข้างหน้า  Safaricom 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือจะเป็นส่วนส าคัญในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่
หลากหลายในเอธิโอเปีย  

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า  เงินกู้จาก DFC จ านวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ (53.9 พันล้าน KES) ที่จะมอบให้กลุ่ม Safaricom 
ยังมีความคลุมเครือและผันผวนอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ Tigray หากคลี่คลายไปในทางที่ดี  ก็
จะส่งผลดีมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้นเก่ียวกับการได้รับเงินกู้ดังกล่าว 

ส่วนการเข้ามาของ Safaricom ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเคนยาจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศเอธิโอเปียในเชิง
บวกต่อภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจประชากรมากกว่า 110 ล้านคน ซึ่งจะดูได้จากตัวอย่างของ Safaricom ต่อ
เศรษฐกิจเคนยาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  ด้วยแพลตฟอร์ม  M - Pesa ของ Safaricom ที่เปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการ 
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ทางการเงินแบบครบวงจรและปฏิวัติการให้บริการการเงินของธนาคารรูปแบบเดิมๆ  ซึ่งจะเห็นได้ว่า M- Pesa 
ยังคงครองตลาดบริการเงินผ่านมือถือด้วยส่วนแบ่งการตลาด 98.9% ในเคนยา และ ปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มการ
ช าระเงินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีผู้ใช้ประมาณ 40 ล้านคน ประมวลผลธุรกรรมกว่าพันล้านรายการทุกเดือน   
มีการด าเนินงานในเคนยา แทนซาเนีย เลโซโท สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กานา โมซัมบิก และ อียิปต์ โดยมี
การขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเปิดตัวในตลาดเอธิโอเปียหลังจากประสบความส าเร็จในการประมูล จะ
เป็นการเคลื่อนไหวที่จะขยายการเติบโตของ M-Pesa ในทวีปต่อไป  

สคต.มีความเห็นเพ่ิมเติมอีกว่า การเปิดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นในเอธิโอเปียของรัฐบาลน่าจะส่ง
สัญญานที่ดีในด้านการค้าและการลงทุนในแอฟริกาตะวันออกให้มีแนวโน้มสดใสมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะมีธุรกิจที่
เกิดใหม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวมากขึ้น นอกจากนั้น เมื่อมีเม็ดเงินลงทุนที่มากขึ้นการน าเข้าหรือ
บริโภคสินค้าก็จะมีการขยายตัวโดยอ้อมต่อไป ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการส่งออกของไทยมายังแอฟริกาตะวันออก
ขยายตัวได้มากขึ้นตามไปด้วย 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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