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ในช่วงท่ีผ่านมา ทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างเดินหน้าผลกัดนัร้านค้าและผู้บริโภคให้หนัมาใช้ e-Payment แทน

เงินสดกนัมากขึ้น โดยนายกสมาคมการค้าผู้ให้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทยคาดการณ์ว่าจ านวน

ธุรกรรมท่ีใช้เงินสดจะลดลงจาก 90% ในปัจจุบนั สู่ระดบั 50% ภายใน 2 ปี ซ่ึงนับว่าเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี

รุนแรงและรวดเรว็ ดงันัน้แล้วบทความน้ีจะมาตอบค าถามในใจของร้านค้าว่า การใช้ e-Payment จะดีต่อ

ร้านค้าอย่างไร? e-Payment ในรูปแบบไหนจะแพร่หลายในอนาคต? และผู้บริโภคจะหันมาใช้ e-Payment 

มากขึน้จริงหรือไม่? 
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ภาครัฐและเอกชนร่วมผลักดันไทยสู่สังคมไร้เงินสด 
 

หลงัจากที่กระทรวงการคลงัได้จบัมือกลุ่มธนาคาร กระจายอุปกรณ์รบั
ช าระเงนิผ่านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์(EDC) ไปทัว่ประเทศกว่า 5.5 แสน
เครื่อง เพื่อรองรบัการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ตามนโยบาย 
National e-Payment ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ได้แถลงข่าว
เปิดตัว standard QR Code หรือ QR Code มาตรฐานเดียวกัน ให้
ผู้บรโิภคและร้านค้าสามารถรบั-จ่ายเงนิในรูปแบบ QR Code ผ่านบตัร
เครดติ/เดบติ บญัชเีงนิฝากธนาคาร หรอืบรกิาร e-Wallet ของกลุ่ม Non-
Bank ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถช าระเงนิผ่านผูใ้หบ้รกิาร
ใดก็ได้ ในขณะเดียวกัน เหล่าธนาคารรายใหญ่ของไทยก็พร้อมใจกัน
เปิดตวั Mobile Application โฉมใหม่ ทีพ่รอ้มรองรบัการช าระเงนิดว้ย QR 
Code ด้าน non-bank อย่าง TrueMoney, m-Pay, AirPay และอื่นๆ ก็จดั
โปรโมชัน่หนกั เพือ่ผลกัดนัใหม้ผีูใ้ชง้าน e-Wallet ของตนมากขึน้ 
 
จะเหน็ไดว้า่ทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างพุ่งเป้าไปทีก่ารสนบัสนุนใหร้า้นคา้
และประชาชนหันมาใช้ e-Payment ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต/เดบิต 
Mobile Banking หรือ e-Wallet แทนการใช้เงินสด เน่ืองจากการเป็น
สงัคมไรเ้งนิสดจะเกดิประโยชน์มากมาย เช่น การช่วยลดต้นทุนในการ
ท าธุรกรรมและการบริหารจัดการเงินสด อีกทัง้ยังสามารถต่อยอด
นวตักรรมทางการเงนิได้หลากหลายในอนาคต ทัง้น้ี จากการประเมนิ 
ของ VISA พบว่า หากกรุงเทพมหานครสามารถก้าวเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิ
สดได้จะเกิดประโยชน์เป็นมูลค่ากว่า 1.25 แสนล้านบาทต่อปี โดย
ประโยชน์สว่นใหญ่ตกอยูก่บัภาคธุรกจิ 
 
คาดการณ์มลูค่าของอานิสงสท่ี์กรงุเทพฯจะได้รบัจากการเป็นสงัคมไร้เงินสด* 

 
หมายเหตุ: มลูค่าอานิสงสท์ีจ่ะไดร้บั หากประชาชนทัง้หมดสามารถใช ้e-Payment ไดใ้นระดบัเดยีวกนักบักลุ่มทีม่กีาร
ใช ้e-Payment มากทีส่ดุ 10% แรกในกรงุเทพฯ 

ทีม่า: รายงาน Cashless Cities โดย VISA 
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ตวัอย่างการรบั-จ่ายเงินในรปูแบบ QR Code 
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ธนาคารและผู้ให้บริการอ่ืนๆ ต่างจดัโปรโมชัน่หนัก เพ่ือผลกัดนัให้มีผู้ใช้บริการ e-Payment ของตนมากขึน้ 

 
 

e-Payment ช่วยธุรกิจเพ่ิมยอดขาย-ลดต้นทุน 

จากการศกึษาของ Roubini ThoughtLab พบว่าการรบัเงนิผ่าน e-Payment สามารถช่วยเพิม่ยอดขายให้กบัธุรกจิได ้
ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วธุรกิจขนาดเล็กจะมยีอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 17% หลงัจากเริม่รบัช าระเงนิผ่าน e-Payment เน่ืองจาก
ธุรกิจเหล่านัน้จะไม่พลาดโอกาสในการขาย หากผู้บรโิภคไม่ได้พกเงนิสดไว้เพียงพอต่อการซื้อสนิค้า อีกทัง้ธุรกิจ
บางส่วนยงัสามารถขยายตลาดไปยงัลูกคา้ออนไลน์เพื่อเพิม่ยอดขายให้กบัธุรกจิของตน ส าหรบัธุรกจิขนาดใหญ่จะมี
ยอดขายเพิม่ขึน้กว่า 22% เน่ืองจากธุรกจิขนาดใหญ่สามารถต่อยอดขอ้มลู e-Payment เพื่อท าความเขา้ใจพฤตกิรรม
ผู้บริโภค เพื่อน าเสนอราคาและโปรโมชัน่ได้อย่างตรงกลุ่ม อีกทัง้ยงัสามารถเสนอกลยุทธ์ loyalty program เพื่อ
สนับสนุนใหผู้บ้รโิภคกลบัมาใชบ้รกิารของตนอกี อย่างไรกด็ ีการต่อยอด e-Payment เพื่อท าการตลาดนัน้ไม่จ ากดัอยู่
เพยีงธุรกจิขนาดใหญ่เท่านัน้ ตวัอย่างเช่น รา้นคา้ในจนีที่นิยมให้บรกิารรบัช าระเงนิผ่านมอืถอื เพราะรา้นคา้เหล่านัน้
สามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (customer engagement) ไดโ้ดยการแนะน าใหล้กูคา้กดตดิตาม page ของรา้นคา้ 
เพือ่ใหร้า้นคา้สามารถสง่คปูองสว่นลด และโปรโมชัน่ต่างๆ ใหก้บัลกูคา้ได้ 
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e-Payment ช่วยเพ่ิมยอดขายให้ร้านค้าอย่างไร? 

 
นอกจากน้ี การใช้ e-Payment แทนเงนิสด จะช่วยให้ธุรกจิประหยดัเวลาในการด าเนินการรบั -จ่ายเงนิ และประหยดั
ตน้ทุนโดยตรงทีธุ่รกจิตอ้งใชใ้นการบรหิารเงนิสด ไมว่า่จะเป็นการจา้งพนกังานใหไ้ปขึน้เชค็ เฝ้าเงนิสดทีร่า้น ตรวจสอบ
เงนิสด หรอืแมก้ระทัง่การป้องกนัการโจรกรรม ทัง้น้ี จากการศกึษาของ VISA พบว่า ในกรุงเทพฯ ธุรกจิขนาดกลางถงึ
ใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะใช ้e-Payment ในการรบั-จา่ยเงนิมากกวา่ธุรกจิขนาดเลก็ โดยเฉพาะในสว่นของการจา่ยเงนิทีธุ่รกจิ
ขนาดเล็กมากกว่าครึ่งยงัใช้เงนิสด ซึ่งอาจเป็นเพราะธุรกิจเหล่านัน้มลีูกจ้างเพยีงไม่กี่ราย และส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง
รายวนั ซึง่คุน้ชนิกบัการไดร้บัคา่จา้งเป็นเงนิสดมากกวา่ อยา่งไรกด็ ีหากการด าเนินการดงักล่าวใชร้ะบบ e-Payment ก็
จะชว่ยประหยดัทัง้เวลา และตน้ทุนของธุรกจิในการดแูลเงนิสดใหก้บัธุรกจิได ้

สดัส่วนของการ “รบั” เงินผา่น e-Payment เทียบกบัเงินสดของธรุกิจในกรงุเทพมหานคร (มลูค่า) 

 
สดัส่วนของการ “จ่าย” เงินผา่น e-Payment เทียบกบัเงินสด (มลูค่า) 

 
หมายเหตุ: นิยามขนาดธุรกจิ ดงัน้ี ธุรกิจขนาดเลก็มกีารจา้งงานน้อยกวา่ 20 คน ธุรกจิขนาดกลางมกีารจา้งงาน 20-50 
คน ธุรกจิขนาดใหญ่มกีารจา้งงาน 50-200 คน 

ทีม่า: รายงาน Cashless Cities โดย VISA 
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การช าระเงินด้วย QR Code มีต้นทุนต ่า และจะได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภค 

ส าหรบัรา้นคา้ การรบัช าระเงนิดว้ย QR Code มตีน้ทุนทีต่ ่ากว่าเครื่อง EDC ทีใ่ชร้บับตัรเครดติ/เดบติ เน่ืองจากการใช้
เครื่อง EDC จะต้องมกีารตดิตัง้เครื่องและระบบ อกีทัง้ยงัมคี่าธรรมเนียม 1.5-3.5% ที่จะคดิในฝ ัง่ผูข้าย ขณะที่การรบั
เงนิผา่น QR Code นัน้เป็นการช าระเงนิผา่นสมารท์โฟน โดยผกูกบัระบบ PromptPay ซึง่จะไมม่คีา่ธรรมเนียมหากโอน
เงนิไม่เกิน 5,000 บาท อีกทัง้เหล่าธนาคารและผู้ให้บรกิารอื่นๆ ต่างแข่งขนัเพื่อให้บญัชีของตนเป็นบญัชีหลกัของ
รา้นคา้ ผูใ้หบ้รกิารสว่นใหญ่จงึยงัไมค่ดิคา่ธรรมเนียมกบัรา้นคา้ และท าใหร้า้นคา้ไมจ่ าเป็นตอ้งก าหนดจ านวนเงนิขัน้ต ่า
กบัผู้บรโิภคอย่างในกรณีของบตัรเครดติ นอกจากน้ี ผู้ให้บรกิารยงัมบีรกิารแจ้งเตือนรา้นค้าเมื่อมเีงนิเขา้มาในบญัช ี
โดยไมค่ดิค่าใชจ้า่ยรายเดอืน ซึง่ช่วยสรา้งความสะดวกสบายใหก้บัการรบัเงนิผ่าน QR Code ดา้นผูบ้รโิภคกม็แีนวโน้ม
จะใช ้QR Code มากขึน้ ตามจ านวนการผูกบญัช ีPromptPay ทีม่มีากขึน้ และแนวโน้มการใชส้มารท์โฟนทีแ่พรห่ลาย
มากขึน้ อกีทัง้ผูใ้หบ้รกิารทัง้ธนาคารและ non-bank ต่างผลกัดนัใหผู้บ้รโิภคใชบ้รกิารของตนอยา่งเตม็ที ่ดว้ยโปรโมชัน่ 
และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เชน่ การไดร้บัเงนิคนืเมือ่จา่ยผา่น QR Code หรอืสว่นลดต่าง ๆ 

 

การเติบโตของ e-Commerce เป็นอีกแรงสนับสนุนให้ 
กับการใช้ e-Payment ของผู้บริโภค 

การใช ้e-Payment เป็นสิง่ทีม่กัจะเตบิโตควบคูไ่ปกบั e-Commerce เพราะ e-Payment ท าใหก้ารซือ้สนิคา้เป็นไปอยา่ง
รวดเรว็ และสะดวกสบาย อยา่งเช่น ในกรณีของจนีทีส่ามารถเปลีย่นเป็นสงัคมไรเ้งนิสดไดภ้ายใน  2 ปี โดยมจีุดเริม่ตน้
จากความนิยมในการใช ้e-Wallet อย่าง Alipay และ Wechatpay เพื่อซื้อสนิคา้ออนไลน์ โดยหลงัจากที่ผู้บรโิภคม ีe-
Wallet อยา่งแพร่หลายกส็ง่ผลใหร้า้นคา้ออฟไลน์จ านวนมากหนัมารองรบัการใชจ้่ายผ่าน QR Code เพื่อเพิม่ยอดขาย 
ส าหรบัประเทศไทยมลูค่าตลาด e-Commerce ที่มแีนวโน้มเตบิโตไดก้ว่า 13% ต่อปี ในช่วง 4 ปีขา้งหน้า จากระดบั 6 
หมื่นลา้นบาทในปี 2017 สูมู่ลค่าตลาดราว 1 แสนลา้นบาทภายในปี 2021 กจ็ะเป็นสว่นส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมคีวาม
คุน้ชนิกบั e-Payment มากขึน้ 
 
อยา่งไรกด็ ีผูบ้รโิภคออนไลน์ชาวไทยกวา่ 39% ยงันิยมการช าระเงนิแบบเกบ็เงนิปลายทาง (Cash on Delivery: COD) 
เทยีบกบัในประเทศจนีที่มเีพยีง 8% ลกัษณะเฉพาะดงักล่าวน้ีเป็นความท้าทายส าคญัต่อการเตบิโตของ e-Payment 
ผ่าน e-Commerce ของไทย ทัง้น้ี หากในอนาคตผูบ้รโิภคสามารถช าระเงนิปลายทาง (COD) ดว้ย QR code ได ้กจ็ะ
ช่วยลดต้นทุนให้กบัธุรกิจ e-Commerce เน่ืองจากความปลอดภัยที่มากกว่าการเก็บเงนิสด อีกทัง้ยงัไม่ต้องจ ากดั
จ านวนเงนิเมือ่พนกังานมาสง่สนิคา้ เพยีงแคส่แกน QR รบัช าระเงนิตรงไปทีบ่รษิทัไดเ้ลย  
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การช าระเงินเพ่ือซ้ือของออนไลน์ในไทยส่วนใหญ่ท าผา่นบตัรเดบิต/เครดิต และการช าระเงินปลายทาง 

หน่วย: % ของผูต้อบแบบสอบถามทีซ่ือ้สนิคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน์ทัง้หมด 

 
 

ทีม่า: ผลส ารวจของ EIC ณ เดอืนกุมภาพนัธ ์2017 และ Worldpay 

 

การช าระเงินปลายทาง (COD) ด้วย QR code 
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สังคมไร้เงินสดจะเป็นจุดเร่ิมต้นให้เกิดการพัฒนาฟินเทคด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

จากกรณีศกึษาของจนีและอนิเดยี พบวา่การทีผู่ค้นหนัมาใช ้e-Payment มากขึน้จะเป็นการสรา้งฐานขอ้มลูดา้นการเงนิ
ของเหล่า SMEs และบุคคลทัว่ไป ทัง้ขอ้มลูดา้นจ านวนเงนิทีห่มนุเวยีนในบญัช ีประเภทของการใชจ้่าย ชว่งเวลาทีม่เีงนิ
เขา้-ออก และอื่นๆ ซึ่งสามารถพฒันาต่อยอดได้เป็น credit scoring หรอืขอ้มูลด้านเครดติที่สถาบนัการเงนิสามารถ
น ามาประกอบการพจิารณาให้สนิเชื่อ nano-finance ได ้อกีทัง้ยงัน าไปสู่การน าเสนอบรกิารทางการเงนิรปูแบบอื่นๆ 
เช่น การบรกิารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล (Private Wealth Management) และการประกันภัย (insurance) ทัง้น้ี หาก
บรกิารทางการเงนิในรูปแบบต่างๆ สามารถเขา้ถงึประชาชนและธุรกจิไดเ้ป็นวงกวา้ง กจ็ะเป็นการช่วยพฒันา SMEs 
ไทย ช่วยการวางแผนทางการเงนิของประชาชน รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลของประชาชนของรฐับาลเพื่อการก าหนด
นโยบายชว่ยเหลอืทีถู่กตอ้งและตรงจุดในระยะต่อไปอกีดว้ย 
 

E-Payment ท่ีพฒันาขึน้จะน าไปสู่การพฒันาฟินเทคด้านอ่ืนๆ ด้วย 

หน่วย: % ของบรกิารดา้นการเงนิและการธนาคารทีม่กีารใชฟิ้นเทค 

 
 

ทีม่า: DBS Bank, 2016 
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