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การช าระเงินด้วยเช็คผ่านธนาคารกลับมาฟ้ืนตัวภายหลังสถานการณ์โควิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : ตัวอย่างเช็คในธนาคารแห่งหนึ่งในเคนยา 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 การช าระเงินด้วยเช็คผ่านธนาคารเพิ่มขึ้น 8.29% ดีดตัวขึ้นจากการลดลงด้วยเลขสองหลักที่เกดิจาก
สถานการณ์โควิดในช่วงเดียวกันเมื่อปีท่ีแล้ว ซึ่งขณะนั้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการลดการเข้าธนาคาร 

ข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางแห่งเคนยา (CBK) แสดงธุรกรรมมูลค่า 1.23 ล้านล้าน KES ผ่านเช็ค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2564 เทียบกับปีก่อนหน้ามเีกือบ 1.40 ล้านล้าน KES ซึ่งส่งสัญญาณว่า การหมุนเวียนของเงินสดในระบบเศรษฐกิจดีขึ้น   แม้จะมี
การเติบโต 94.41 พันล้าน KES  แต่การช าระเงินด้วยเช็คในช่วงครึ่งปีนั้น บางลง 4.92% เมื่อเทียบกับการเคลียริ่ง 1.3 ล้านล้าน 
KES ในปี 2562 และ ต ่าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 

ธุรกรรมการช าระหนี้ด้วยเช็ค ลดลงในปีท่ีแล้วหลังจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขและบริการทางการเงินสนับสนุนให้ใช้รูปแบบการ
ช าระเงินแบบดิจิทัล เช่น M-Pesa, Pesa Link ซึ่งเป็นช่องทางการช าระเงินผ่านมือถือระหว่างธนาคารส าหรับวงเงินน้อยกว่า 1 
ล้าน KES และสามารถท าธุรกรรมได้มากถึง 300,000 KES ต่อวัน  การช าระเงินด้วยเช็ค ซึ่งลูกค้าต้องไปที่ธนาคารเพื่อกรอกและ
ลงนามในแบบฟอร์ม และมีข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ต ่ากว่า 1 ล้าน KES ต่อ 1 ธุรกรรม ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากข้อจ ากัดในการ
เว้นระยะห่างทางสังคมท่ามกลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีตกต ่า   

โดยระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของเคนยา ระบุวงเงินการช าระเงิน 1 ล้าน KES ไว้อย่างเข้มงวดและจะใช้เวลาภายใน 4 
ช่ัวโมงนับตั้งแต่เริ่มด าเนินการตามขั้นตอนแรก ภายใต้แนวทางการปรับปรุงใหม่ในเดือนตุลาคม 2552  
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การช าระเงินตามธุรกรรมตามเวลาจริงจะช่วยให้ธนาคารกลางแห่งเคนยา สามารถกลั่นกรองและเฝ้ามองสถานะธุรกรรมที่น่าสงสัย
หรือผิดปกติที่อาจเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน หรือ การจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ก่อการร้าย    การช าระผ่านระบบการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของเคนยา ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 มี 17.27 ล้านล้าน KES เพิ่มขึ้น11.13 % จาก ปีก่อนหน้า ที่มี 
15.54 ล้านล้าน KES   อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการบางรายฉวยโอกาสหลีกเลี่ยงการตรวจสอบกฎระเบียบได้ด้วยการแบ่งการช าระเงิน
จ านวนมากโดยใช้ช่องทางการช าระเงินอื่นๆ เช่น เช็คซึ่งใช้เวลาถึง 2 วันในการเคลียริ่ง หรือผ่านการถอนเงินสดในโถงธนาคาร  
สถาบนัการเงินจ าเป็นต้องรายงานธุรกรกรรมที่น่าสงสัยต่อศูนย์การรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเปิดตัวในเดือนเมษายน 
2555 และได้รับค าสั่งให้แก้ปัญหาการฟอกเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ก่อการร้าย 

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า   เช็คเป็นเครื่องมือทางการเงินท่ีให้คุณประโยชน์ต่อการท าธุรกิจมาก  ต้องยอมรับกันตามตรงว่าการประกอบธุรกิจใน
ยุคปัจจุบันมีผู้ประกอบการเป็นจ านวนมากท่ีนิยมใช้วิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายแทนที่วิธีการจ่ายเงินสดแบบเดิมๆ อย่างที่เคยเป็นมาใน
อดีต เหตุผลหลัก  คือ เรื่องของความสะดวกสบายที่ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นที่จะต้องขนเงินสดไปคราวละมากๆเพื่อช าระหนี้ที่ก่อ
ขึ้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของความไม่ปลอดภัยตามมาในท้ายที่สุด  จึงท าให้เช็คเงินกลายเป็นนวัตกรรมทางการเงนิท่ี
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจทุกระดับช้ัน แต่ทว่าการใช้เช็คนั้นก็ไม่ได้ง่ายดายเหมือนอย่างที่ทุกคนเข้าใจ
กัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจ่ายด้วยเช็คของธนาคาร (Cashier’s Cheque) ธนาคารจะออกเช็คชนิดนี้ให้แก่ลูกค้าที่น าเงินสดมาซื้อ
เช็คกับทางธนาคาร โดยในตัวเช็คจะมีลายเซ็นของพนักงานผู้มีอ านาจในธนาคารเซ็นต์รับรองก ากับไว้ จึงเป็นเช็คที่ใช้ภายในพื้นท่ี
ท้องถิ่นของธนาคารนั้นๆการจ่ายเช็คในแวดวงธุรกิจที่เราพบเห็นกันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนั้น หัวใจส าคัญไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของตัวเลขที่
ผู้ประกอบการกรอกลงไปในช่องว่างหรือตัวอักษรที่บรรจงเขียนในช่องของผู้รับแต่อย่างใดเลย แต่กลับเป็นเรื่องของความน่าเช่ือถือ
ในตัวผู้สั่งจ่ายมากกว่าซึ่งต้องถือว่ามีค่ามากกว่าเงินตราหลายเท่าตวันัก เพราะสุดท้ายแล้วเช็คที่มีอยู่ในมือของผู้ประกอบการอาจจะ
ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็เป็นได้ ตราบใดที่ผู้สั่งจ่ายไร้ซึ่งความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้รับเช็คในท้ายท่ีสุด 
 
แนวโน้มดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของภาคธุรกิจในเคนยา ที่กลับมามีความเชื่อมั่นมากขึ้น หลังจากเกิดการระบาดของ 
COVID ในปีก่อน และน่าจะท าให้เห็นว่า การคาดการณ์ที่ว่า เศรษฐกิจของเคนยาในปีนี้จะขยายตัวถึง 5% นั้นเป็นเรื่องที่มีความ
เป็นไปได้สูง และน่าจะส่งผลดีกับการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยให้มีมูลค่ามากขึ้นตามไปด้วย เพราะแสดงให้เห็นว่า การจับจ่าย
ของภาคธุรกิจกลับมามีแนวโน้มที่ดีมากข้ึน 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-
mail: ของส านักงานฯ ท่ี info@ocanairobi.co.ke 
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