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บริษัท VISA เปิดศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาสินค้าของบริษัทในเคนยา แห่งแรกในทวีปแอฟริกา 

 
ภาพ:  นาง Aida Diarra, รองประธานกลุม่บริษัท VISA ในทวีปแอฟริกา 

 
Visa ยักษ์ใหญ่ด้านการช าระเงินดิจิทัลระดับโลก ได้เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาสินค้าของบริษัทในเคนยาซ่ึง
เป็นแห่งแรกในแอฟริกา เพื่อขยายการเข้าถึงบริการและสินค้าของบริษัทในแอฟริกามากขึ้น โดยศูนย์นวัตกรรมนี้
จะรวบรวมนักพัฒนา ลูกค้าภายในและภายนอกของ Visa และพันธมิตรอ่ืนๆ เพ่ือร่วมกันสร้างโซลูชันการช าระเงิน
และการค้าใหม่ที่เหมาะสมกับตลาดแอฟริกาในอนาคต 
 
การเปิดศูนย์นวัตกรรมนี้ในเคนยาเป็นกลยุทธ์ในการท าตลาดของบริษัท เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์ม
การช าระเงินใหม่และกระเป๋าเงินดิจิทัลที่สามารถเลี่ยงเครือข่ายบัตรหรือชะลอการเติบโตของรายได้ของบริษัท 
ปีที่แล้ว Visa ร่วมมือกับ telco Safaricom ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของเคนยาเพื่อให้ผู้ค้าเงินมือถือ 
150,000 ราย (M-Pesa) ของบริษัทรับช าระเงินด้วยบัตร Visa ได ้
 
ศูนย์นวัตกรรมนี้ เป็นศูนย์หรือสตูติโอด้านนวัตกรรมแห่งแรกในแอฟริกา และศูนยอั์นดับที่ 6 ของโลก ต่อจากศูนย์
นวัตกรรมของบริษัทท่ีได้ตั้งขึ้นใน ดูไบ ลอนดอน ไมอามี ซานฟรานซิสโก และสิงคโปร์ ตามล าดับ 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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Aida Diarra รองประธานอาวุโสและหัวหน้าแผนก Visa ในเขต Sub-Saharan Africa กล่าวว่า สตูดิโอจะช่วยเพ่ิม
ตลาด Visa ในภูมิภาคโดยการออก Visa แบบดิจิทัลและแบบกายภาพ หรือบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้า โดยเขากล่าว
ว่า “แอฟริกา เป็นภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยจ านวนประชากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และในขณะที่เรา
ยังคงเพิ่มการยอมรับการช าระเงินดิจิทัลในภูมิภาคนี้ ความปรารถนาของเราคือท าให้ความร่วมมือกับลู กค้าและ
พันธมิตรของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการพัฒนาโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะความต้องการของคนแอฟริกา” นางกล่าว 
“ในฐานะแบรนด์ที่สร้างข้ึนจากเทคโนโลยี Visa ได้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส าคัญที่ท าให้การช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เรามั่นใจว่า ศูนยน์วัตกรรมนี้จะสานต่อมรดกดังกล่าวและตอก
ย ้าความส าคัญของทวีปแอฟริกาในฐานะผู้น าในการสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานทันทีเพื่อรับมือกับความท้าทายที่
เร่งด่วนที่สุดของเราต่อไป” 
 
ก่อนหน้านี้ Visa ได้ใช้ฮับนวัตกรรมที่มีอยู่เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับตลาดแอฟริกา รวมถึงการร่วมมือกับ
ไนจีเรีย Fintech Paga เพื่อพัฒนาโซลูชันการยอมรับผู้ค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรหัส QR และเทคโนโลยี NFC ทั่วทั้ง
แอฟริกา ทั้งบริษัทท้องถิ่นและบริษัทข้ามชาติ ตลอดจนรัฐบาลต่างเริ่มใช้ศูนย์นวัตกรรมดังกล่าว  เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านความร่วมมือและรักษาความสามารถในการแข่งขันระดับโลก องค์กรต่างๆ เช่น Cisco และ 
Philips ยังใช้ห้องปฏิบัติการที่มีลักษณะเดียวกันในกรุงไนโรบี ในขณะที่รัฐบาลเคนยาก าลังสร้างเมืองแห่ง
เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Konza City เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมในประเทศ 
 
ในขณะเดียวกัน ศูนย์กลางนวัตกรรมจ านวนมากของบริษัทข้ามชาติ ได้เปิดขึ้นในเมืองลากอสในประเทศไนจีเรีย 
โดยไนจีเรียเป็นที่ตั้งของบริษัท Start up ด้านเทคโนโลยีของทวีป เช่น Andela เครือข่ายงานเทคโนโลยี บริษัท
ช าระเงิน Flutterwave และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Jumia เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมใน
ลักษณะนี้ มีความจ าเป็นและส าคัญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพื่อหาโซลูชั่นที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการที่เหมาะสมกับจริตในการท าธุรกิจในแอฟริกา 
 
ความเห็นของ สคต. 

การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ VISA ในเคนยาและแอฟริกานี้ แสดงให้เห็นว่า แอฟริกาถือเป็นตลาดที่บริษัทที่มี
นวัตกรรมหรือบริการด้านการเงินและการธนาคารแบบติจิตัลที่บริษัทต่างให้ความส าคัญ และความสนใจ เพราะ 
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ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับอย่างวงกว้างว่า การปรับเปลียนบริการในด้านนี้ ให้ตรงใจกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลที่ได้
จากผู้รับและใช้บริการที่แม่นย านั้น มีบทบาทส าคัญในการออกแบบและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาก
ที่สุด นอกจากนั้น ยังท าให้เห็นว่า แอฟริกาแม้จะมีการพัฒนาในหลายด้านที่ด้อยกว่าหลายภูมิภาคของโลกก็ตาม 
แต่การพัฒนาในด้านการใช้เทคโนโลยีทางติจิตัล เช่น การใช้คริปโต การใช้ระบบ E-Commerce การจ่ายเงินติจิตัล
ที่ไม่ต้องผ่านธนาคาร เป็นต้น ต่างเริ่มมีการใช้งานและพัฒนา เช่นเดียวกับภูมิภาคอ่ืนของโลกท่ีต้องท าในเรื่องนี้เช่น
เดียว 
 

ในส่วนของผู้ส่งออกไทย ควรเริ่มศึกษาว่า บริษัทของตนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครืองมือสมัยใหม่เหล่านี้ 
มากน้อยแค่ไหน เพราะแนวโน้มที่เครื่องมือด้านการเงินเหล่านี้ จะเข้ามาแทนที่เครืองมือแบบเก่าจะมีแนวโน้มมาก
ยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้กระทั่งในแอฟริกา ท าให้ควรเร่งปรับตัว เรียบรู้แล้วตั้งรับว่า บริษัทของตนเองจะต้องพัฒนาอะไร
แค่ไหนต่อไป เพ่ือมิให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคตต่อไป 
 

นักธุรกิจหรือผู้ส่งออกท่ีมีความสนใจจะท าการส่งออกสินค้าหรือเข้ามาลงทุนในตลาดเคนยาหรือแอฟริกาตะวันออก 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ สคต. ณ กรุงไนโรบี ที่ email. info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา : The East African 
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