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จาก

การส�ำรวจข้อมูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า
QR Payment สามารถลดการใช้เงินสด กระตุ้นให้เกิด
การใช้จ่าย ที่ส�ำคัญยังช่วยลดเวลา และต้นทุนต่างๆ จากเดิมที่
ผู้บริโภคต้องกดเงินสดจากตู้ ATM เพื่อข�ำระสินค้า และบริการ
ร้านค้าก็ตอ้ งน�ำเงินไปฝากธนาคารอีกต่อ และธนาคารจะต้องน�ำเงิน
มาที่ตู้ ATM อีกครั้ง เพื่อรอการเบิกถอนต่อไป ซึ่งธนาคารต้องน�ำ
เงินสดมาใส่ตู้ ATM เดือนละ 6-10 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 ล้านบาท
โดยขั้นเหล่านี้ต้องเสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย
โดยนับตั้งแต่ที่รัฐบาลเริ่มใช้นโยบาย National e-Payment
โดยการกระจายเครือ่ ง EDC หรือเครือ่ งรับช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวน 5 แสน 5 หมืน่ เครือ่ งเพือ่ รองรับการช�ำระค่าสินค้า และบริการ
ด้วยบัตรเดบิต/เครดิต การเปิดให้บริการระบบ PromptPay จนถึง
บริการ QR Payment ด้วยการสร้างรูปแบบข้อมูล และธุรกรรมให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกธนาคาร รวมถึงผู้ให้บริการทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ประเทศ ซึง่ การเป็นสังคมไร้เงินสดจะเกิดประโยชน์
มากมาย เช่น การช่วยลดต้นทุนในการท�ำธุรกรรม และการบริหาร

จัดการเงินสด อีกทัง้ ยังสามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการ
เงินได้หลากหลายในอนาคต ทั้งนี้ จากการประเมินของ
VISA พบว่า หากกรุงเทพมหานครสามารถก้าวเข้าสูส่ งั คม
ไร้เงินสดได้จะเกิดประโยชน์เป็นมูลค่ากว่า 1.25 แสนล้าน
บาทต่อปี โดยประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับภาคธุรกิจ
จากการศึกษาของ ESI ThoughtLab ซึ่งเป็น
องค์ ก ารที่ ท� ำ การวิ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น และ
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง พบว่าการรับ
ช�ำระ/โอนเงินผ่าน e-Payment จะสามารถช่วยเพิ่มยอด
ขายให้กบั ธุรกิจได้ ซึง่ โดยเฉลีย่ แล้วธุรกิจขนาดเล็กจะมียอดขายเพิม่
ขึน้ กว่า 17% หลังจากเริม่ รับช�ำระเงินผ่าน e-Payment เนือ่ งจากธุรกิจ
เหล่านั้นจะไม่พลาดโอกาสในการขาย หากผู้บริโภคไม่ได้พกเงินสด
ไว้เพียงพอต่อการซื้อสินค้า และบริการ อีกทั้งธุรกิจบางส่วนยัง
สามารถขยายตลาดไปยังลูกค้าออนไลน์เพือ่ เพิม่ ยอดขายให้กบั ธุรกิจ
ของตน ส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 22%
เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่สามารถต่อยอดข้อมูล e-Payment เพื่อ
ท�ำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อน�ำเสนอราคา และโปรโมชั่น
ได้อย่างตรงกลุ่ม อีกทั้งยังสามารถเสนอกลยุทธ์ loyalty program
เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการ
การต่อยอด e-Payment เพื่อท�ำการตลาดนั้นไม่จ�ำกัดอยู่
เพียงธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ร้านค้าในจีนที่นิยมให้
บริการรับช�ำระเงินผ่านมือถือ เพราะร้านค้าเหล่านั้นสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (customer engagement) ได้โดยการแนะน�ำ
ให้ลกู ค้ากดติดตาม page ของร้านค้า เพือ่ ให้รา้ นค้าสามารถส่งคูปอง
ส่วนลด และโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าได้
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การใช้ e-Payment แทนเงินสด จะช่วย
ให้ธุรกิจประหยัดเวลาในการด�ำเนินการ
รั บ -จ่ า ยเงิ น และประหยั ด ต้ น ทุ น
โดยตรงที่ธุรกิจต้องใช้ในการบริหาร
เงินสด ไม่วา่ จะเป็นการจ้างพนักงานให้
ไปขึ้นเช็ค เฝ้าเงินสดที่ร้าน ตรวจสอบ
เงิ น สด หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การป้ อ งกั น การ
โจรกรรม
จากการศึกษาของ VISA พบว่า ในกรุงเทพมหานคร ธุรกิจ
ขนาดกลางถึงใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะใช้ e-Payment ในการรับ-จ่ายเงิน
มากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายเงินที่ธุรกิจ
ขนาดเล็กมากกว่าครึง่ ยังใช้เงินสด ซึง่ อาจเป็นเพราะธุรกิจเหล่านัน้ มี
ลูกจ้างเพียงไม่กี่ราย และส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวัน ซึ่งคุ้นชินกับ
การได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดมากกว่า ซึ่งหากการด�ำเนินการดังกล่าว
ใช้ระบบ e-Payment ก็จะช่วยประหยัดทัง้ เวลา และต้นทุนของธุรกิจ
ในการดูแลเงินสดให้กับธุรกิจได้
ส�ำหรับร้านค้า การรับช�ำระเงินด้วย QR Code มีต้นทุนที่ต�่ำ
กว่าเครื่อง EDC ที่ใช้รับช�ำระส�ำหรับบัตรเครดิต/เดบิต เนื่องจากการ
ใช้เครื่อง EDC จะต้องมีการติดตั้งเครื่อง และระบบ อีกทั้งยังมี
ค่าธรรมเนียม 1.5-3.5% ที่จะภาระในฝั่งของผู้ขาย ในขณะที่การรับ
ช�ำระผ่าน QR Code นั้นเป็นการช�ำระเงินผ่าน Smart Phone โดย
ผูกกับบัญชีหรือระบบ PromptPay ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมหาก
โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท อีกทั้งธนาคาร และผู้ให้บริการอื่นๆ ต่าง
แข่งขันเพื่อให้บัญชีของตนเป็นบัญชีหลักของร้านค้า ผู้ให้บริการ
ส่วนใหญ่จึงยังไม่คิดค่าธรรมเนียมกับร้านค้า และท�ำให้ร้านค้าไม่
จ�ำเป็นต้องก�ำหนดจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำกับผู้บริโภคอย่างในกรณีของ
บัตรเครดิต
นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังมีบริการแจ้งเตือนร้านค้าเมื่อมีเงิน
เข้ามาในบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งช่วยสร้างความ
สะดวกสบายให้กับการรับเงินผ่าน QR Code ด้านผู้บริโภคก็มี
แนวโน้มจะใช้ QR Code มากขึน้ ตามจ�ำนวนการผูกบัญชีหรือระบบ
PromptPay ทีม่ มี ากขึน้ และแนวโน้มการใช้งานทีแ่ พร่หลายมากขึน้
อีกทั้งผู้ให้บริการทั้งธนาคาร และผู้ให้บริการการเงิน และธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ต่างผลักดันให้ผู้บริโภคใช้บริการของตนอย่างเต็มที่
ด้วยโปรโมชัน่ และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น การได้รบั เงินคืนเมือ่ จ่าย
ผ่าน QR Code หรือส่วนลดต่างๆ
e-Payment นั้น มักจะมีการเติบโตควบคู่ไปกับ e-Commerce เพราะ e-Payment ท�ำให้การซื้อสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และสะดวกสบาย อย่างเช่น ในกรณีของจีนที่สามารถเปลี่ยนเป็น
สังคมไร้เงินสดได้ภายใน 2 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจากความนิยมในการ
ใช้ e-Wallet อย่าง Alipay และ Wechatpay เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์
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หลังจากทีผ่ บู้ ริโภคมี e-Wallet อย่างแพร่หลาย
ก็ส่งผลให้ร้านค้าออฟไลน์จ�ำนวนมาก
หันมารองรับการใช้จ่ายผ่าน QR Code
เพื่อเพิ่มยอดขาย ส�ำหรับประเทศไทย
มูลค่าตลาด e-Commerce ทีม่ แี นวโน้ม
เติบโตได้กว่า 13% ต่อปี ในช่วง 4 ปี
ข้ า งหน้ า จากระดั บ 6 หมื่ น ล้ า นบาทใน
ปี 2017 สู่มูลค่าตลาดราว 1 แสนล้านบาทภายใน
ปี 2021 ก็จะเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้บริโภคมีความคุ้นชินกับ
e-Payment มากขึ้น
อย่างไรก็ตามคนไทยกว่า 39% ยังนิยมการช�ำระเงินแบบเก็บ
เงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศจีนที่มีเพียง 8% ลักษณะเฉพาะดังกล่าวนี้เป็นความท้าทาย
ส�ำคัญต่อการเติบโตของ e-Payment ผ่าน e-Commerce หากใน
อนาคตผู้บริโภคสามารถช�ำระเงินปลายทาง (COD) ด้วย QR code
ได้ ก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจ e-Commerce เนื่องจากความ
ปลอดภัยที่มากกว่าการเก็บเงินสด อีกทั้งยังไม่ต้องจ�ำกัดจ�ำนวนเงิน
เมื่อพนักงานมาส่งสินค้า เพียงแค่สแกน QR Code รับช�ำระเงินตรง
ไปที่ผู้ขายได้ในทันที
จากกรณีศึกษาของจีน และอินเดีย พบว่าการที่ผู้คนหันมา
ใช้ e-Payment มากขึ้นจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลด้านการเงินของ
เหล่า SMEs และบุคคลทั่วไป ทั้งข้อมูลด้านจ�ำนวนเงินที่หมุนเวียน
ในบัญชี ประเภทของการใช้จ่าย ช่วงเวลาที่มีเงินเข้า-ออก และอื่นๆ
ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็น credit scoring หรือข้อมูลด้าน
เครดิตที่สถาบันการเงินสามารถน�ำมาประกอบการพิจารณาใน
การให้สินเชื่อ รวมทั้งยังน�ำไปสู่การน�ำเสนอบริการทางการเงิน
รูปแบบอืน่ ๆ ทีห่ ากสามารถเข้าถึงประชาชน และธุรกิจได้เป็นวงกว้าง
ก็ จ ะเป็ น การช่ ว ยพั ฒ นา และกระตุ ้ น ระบบเศรษฐกิ จ รวมถึ ง มี
ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยธุรกิจในการวางแผนทางการเงิน รวมถึงการเข้า
ถึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้จา่ ยของประชาชน ส่งผลให้รฐั บาลสามารถ
ก�ำหนดนโยบายช่วยเหลือที่ถูกต้อง และตรงจุดในระยะต่อไปได้
ในอนาคต QR Payment จะเป็นหนึ่งในบริการช�ำระเงินที่จะ
ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การท� ำ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น
ซึง่ จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม และการพัฒนาเทคโนโลยี
Fintech ที่มีความก้าวหน้า และทันสมัยมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้
เราอาจจะได้เห็นนวัตกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันไปโดย
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