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จาก
การส�ารวจข้อมูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า 

QR Payment สามารถลดการใช้เงินสด กระตุ้นให้เกิด

การใช้จ่าย ท่ีส�าคัญยังช่วยลดเวลา และต้นทุนต่างๆ จากเดิมที ่

ผู้บริโภคต้องกดเงินสดจากตู้ ATM เพื่อข�าระสินค้า และบริการ 

ร้านค้ากต้็องน�าเงนิไปฝากธนาคารอกีต่อ และธนาคารจะต้องน�าเงนิ

มาท่ีตู้ ATM อีกคร้ัง เพื่อรอการเบิกถอนต่อไป ซึ่งธนาคารต้องน�า

เงินสดมาใส่ตู้ ATM เดือนละ 6-10 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 ล้านบาท 

โดยขั้นเหล่านี้ต้องเสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย

โดยนับตั้งแต่ที่รัฐบาลเริ่มใช้นโยบาย National e-Payment 

โดยการกระจายเคร่ือง EDC หรอืเครือ่งรบัช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

จ�านวน 5 แสน 5 หม่ืนเครือ่งเพือ่รองรบัการช�าระค่าสนิค้า และบรกิาร

ด้วยบัตรเดบิต/เครดิต การเปิดให้บริการระบบ PromptPay จนถึง

บริการ QR Payment ด้วยการสร้างรูปแบบข้อมูล และธุรกรรมให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกธนาคาร รวมถึงผู้ให้บริการทางการเงิน

อเิลก็ทรอนกิส์ทัว่ประเทศ ซึง่การเป็นสังคมไร้เงนิสดจะเกิดประโยชน์

มากมาย เช่น การช่วยลดต้นทุนในการท�าธุรกรรม และการบริหาร

จดัการเงนิสด อกีทัง้ยงัสามารถต่อยอดนวตักรรมทางการ

เงินได้หลากหลายในอนาคต ทั้งนี้ จากการประเมินของ 

VISA พบว่า หากกรงุเทพมหานครสามารถก้าวเข้าสูส่งัคม

ไร้เงนิสดได้จะเกดิประโยชน์เป็นมลูค่ากว่า 1.25 แสนล้าน

บาทต่อปี โดยประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับภาคธุรกิจ

จากการศึกษาของ ESI ThoughtLab ซึ่งเป็น

องค์การที่ท�าการวิจัยด ้านเศรษฐกิจการเงิน และ

เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง พบว่าการรับ

ช�าระ/โอนเงินผ่าน e-Payment จะสามารถช่วยเพิ่มยอด

ขายให้กับธรุกิจได้ ซึง่โดยเฉล่ียแล้วธรุกิจขนาดเล็กจะมยีอดขายเพิม่

ขึน้กว่า 17% หลังจากเริม่รบัช�าระเงนิผ่าน e-Payment เนือ่งจากธรุกจิ

เหล่านั้นจะไม่พลาดโอกาสในการขาย หากผู้บริโภคไม่ได้พกเงินสด

ไว้เพียงพอต่อการซื้อสินค้า และบริการ อีกทั้งธุรกิจบางส่วนยัง

สามารถขยายตลาดไปยังลกูค้าออนไลน์เพือ่เพิม่ยอดขายให้กบัธรุกจิ

ของตน ส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 22% 

เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่สามารถต่อยอดข้อมูล e-Payment เพื่อ

ท�าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อน�าเสนอราคา และโปรโมชั่น

ได้อย่างตรงกลุ่ม อีกทั้งยังสามารถเสนอกลยุทธ์ loyalty program 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการ

การต่อยอด e-Payment เพื่อท�าการตลาดนั้นไม่จ�ากัดอยู่

เพียงธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ร้านค้าในจีนที่นิยมให้

บริการรับช�าระเงินผ่านมือถือ เพราะร้านค้าเหล่านั้นสามารถสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (customer engagement) ได้โดยการแนะน�า

ให้ลกูค้ากดตดิตาม page ของร้านค้า เพือ่ให้ร้านค้าสามารถส่งคปูอง

ส่วนลด และโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าได้

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

(จบ)QR Paymentทำ�คว�มรู้จักกับ
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การใช้ e-Payment แทนเงนิสด จะช่วย

ให้ธุรกิจประหยัดเวลาในการด�าเนินการ

รับ-จ ่ายเ งิน และประหยัดต ้นทุน

โดยตรงที่ธุรกิจต้องใช้ในการบริหาร

เงนิสด ไม่ว่าจะเป็นการจ้างพนักงานให้

ไปขึ้นเช็ค เฝ้าเงินสดที่ร้าน ตรวจสอบ

เงินสด หรือแม้กระทั่งการป ้องกันการ

โจรกรรม

จากการศึกษาของ VISA พบว่า ในกรุงเทพมหานคร ธุรกิจ

ขนาดกลางถงึใหญ่มแีนวโน้มท่ีจะใช้ e-Payment ในการรบั-จ่ายเงนิ

มากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายเงินที่ธุรกิจ

ขนาดเลก็มากกว่าครึง่ยงัใช้เงนิสด ซึง่อาจเป็นเพราะธุรกิจเหล่านัน้มี

ลูกจ้างเพียงไม่กี่ราย และส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวัน ซึ่งคุ้นชินกับ

การได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดมากกว่า ซึ่งหากการด�าเนินการดังกล่าว

ใช้ระบบ e-Payment กจ็ะช่วยประหยดัทัง้เวลา และต้นทนุของธรุกจิ

ในการดูแลเงินสดให้กับธุรกิจได้

ส�าหรับร้านค้า การรับช�าระเงินด้วย QR Code มีต้นทุนที่ต�่า

กว่าเครื่อง EDC ที่ใช้รับช�าระส�าหรับบัตรเครดิต/เดบิต เนื่องจากการ

ใช้เครื่อง EDC จะต้องมีการติดตั้งเครื่อง และระบบ อีกทั้งยังมี 

ค่าธรรมเนียม 1.5-3.5% ที่จะภาระในฝั่งของผู้ขาย ในขณะที่การรับ

ช�าระผ่าน QR Code นั้นเป็นการช�าระเงินผ่าน Smart Phone โดย

ผูกกับบัญชีหรือระบบ PromptPay ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมหาก 

โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท อีกทั้งธนาคาร และผู้ให้บริการอื่นๆ ต่าง

แข่งขันเพื่อให้บัญชีของตนเป็นบัญชีหลักของร้านค้า ผู้ให้บริการ 

ส่วนใหญ่จึงยังไม่คิดค่าธรรมเนียมกับร้านค้า และท�าให้ร้านค้าไม่

จ�าเป็นต้องก�าหนดจ�านวนเงินขั้นต�่ากับผู้บริโภคอย่างในกรณีของ 

บัตรเครดิต 

นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังมีบริการแจ้งเตือนร้านค้าเมื่อมีเงิน

เข้ามาในบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งช่วยสร้างความ

สะดวกสบายให้กับการรับเงินผ่าน QR Code ด้านผู้บริโภคก็ม ี

แนวโน้มจะใช้ QR Code มากขึน้ ตามจ�านวนการผูกบญัชหีรอืระบบ 

PromptPay ทีม่มีากขึน้ และแนวโน้มการใชง้านทีแ่พร่หลายมากขึน้ 

อีกทั้งผู้ให้บริการทั้งธนาคาร และผู้ให้บริการการเงิน และธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ต่างผลักดันให้ผู้บริโภคใช้บริการของตนอย่างเต็มที่ 

ด้วยโปรโมชัน่ และสทิธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การได้รบัเงนิคนืเมือ่จ่าย

ผ่าน QR Code หรือส่วนลดต่างๆ

e-Payment นั้น มักจะมีการเติบโตควบคู่ไปกับ e-Com-

merce เพราะ e-Payment ท�าให้การซื้อสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และสะดวกสบาย อย่างเช่น ในกรณีของจีนที่สามารถเปลี่ยนเป็น

สังคมไร้เงินสดได้ภายใน 2 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจากความนิยมในการ

ใช้ e-Wallet อย่าง Alipay และ Wechatpay เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์

หลงัจากทีผู่บ้รโิภคม ีe-Wallet อย่างแพร่หลาย

ก็ส่งผลให้ร้านค้าออฟไลน์จ�านวนมาก 

หันมารองรับการใช้จ่ายผ่าน QR Code 

เพื่อเพิ่มยอดขาย ส�าหรับประเทศไทย

มลูค่าตลาด e-Commerce ทีม่แีนวโน้ม

เติบโตได้กว่า 13% ต่อปี ในช่วง 4 ปี 

ข้างหน้า จากระดับ 6 หมื่นล้านบาทใน 

ปี 2017 สู่มูลค่าตลาดราว 1 แสนล้านบาทภายใน 

ปี 2021 ก็จะเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผู ้บริโภคมีความคุ ้นชินกับ 

e-Payment มากขึ้น

อย่างไรกต็ามคนไทยกว่า 39% ยงันยิมการช�าระเงนิแบบเกบ็

เงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศจีนที่มีเพียง 8% ลักษณะเฉพาะดังกล่าวนี้เป็นความท้าทาย

ส�าคัญต่อการเติบโตของ e-Payment ผ่าน e-Commerce หากใน

อนาคตผู้บริโภคสามารถช�าระเงินปลายทาง (COD) ด้วย QR code 

ได้ ก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจ e-Commerce เนื่องจากความ

ปลอดภัยที่มากกว่าการเก็บเงินสด อีกทั้งยังไม่ต้องจ�ากัดจ�านวนเงิน

เมื่อพนักงานมาส่งสินค้า เพียงแค่สแกน QR Code รับช�าระเงินตรง

ไปที่ผู้ขายได้ในทันที

จากกรณีศึกษาของจีน และอินเดีย พบว่าการที่ผู้คนหันมา

ใช้ e-Payment มากขึ้นจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลด้านการเงินของ

เหล่า SMEs และบุคคลทั่วไป ทั้งข้อมูลด้านจ�านวนเงินที่หมุนเวียน

ในบัญชี ประเภทของการใช้จ่าย ช่วงเวลาที่มีเงินเข้า-ออก และอื่นๆ 

ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็น credit scoring หรือข้อมูลด้าน

เครดิตที่สถาบันการเงินสามารถน�ามาประกอบการพิจารณาใน 

การให้สินเชื่อ รวมทั้งยังน�าไปสู่การน�าเสนอบริการทางการเงิน 

รปูแบบอืน่ๆ ทีห่ากสามารถเข้าถงึประชาชน และธรุกจิได้เป็นวงกว้าง 

ก็จะเป็นการช่วยพัฒนา และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ รวมถึงม ี

ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยธุรกิจในการวางแผนทางการเงิน รวมถึงการเข้า

ถงึข้อมลูพฤตกิรรมการใช้จ่ายของประชาชน ส่งผลให้รฐับาลสามารถ

ก�าหนดนโยบายช่วยเหลือที่ถูกต้อง และตรงจุดในระยะต่อไปได้

ในอนาคต QR Payment จะเป็นหนึ่งในบริการช�าระเงินที่จะ

ช่วยสนับสนุนให้เกิดการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  

ซึง่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม และการพฒันาเทคโนโลยี 

Fintech ที่มีความก้าวหน้า และทันสมัยมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

เราอาจจะได้เหน็นวัตกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงการใช้ชวิีตประจ�าวนัไปโดย

สิ้นเชิง 

ข้อมูลอ้างอิง:

www.tba.or.th (สมาคมธนาคารไทย : THE THAI BANKERS AS-

SOCIATION)

www.scbeic.com   www.esithoughtlab.com
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