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แผน National e-Payment : ก้าวสําค ัญ...ด ันผูบ
้ ริโภคสูย
ุ ชําระเงินออนไลน์

ประเด็นสําคัญ
• ปัจจุบนั ทางการไทยกําลังเดินหน้าตามแผน National e-Payment ซึ่งถือเป็ นก้าวย่างที่สาํ คัญที่จะพลิกโฉมรู ปแบบการ
ชําระเงินของไทยในอนาคต
• ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยมองว่า ผูบ้ ริ โภคน่าจะเป็ นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์สูงสุ ด เพราะการโอนเงิน-ชําระเงินในชีวิตประจําวัน
จะมีความสะดวกมากขึ้นไม่ตอ้ งพกเงินสดมากเหมือนเมื่อก่อน เป็ นผลจากค่าธรรมเนียมการใช้บริ การโอนเงินต่อรายการที่
ถูกลง มูลค่าขั้นตํ่าในการชําระเงินโดยใช้บตั รได้ที่ลดลง ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และการติดต่อภาครัฐที่จะมีความสะดวก
มากขึ้น
• ในขณะที่ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจนั้น จะส่ งผลให้จาํ นวนผูใ้ ห้บริ การชําระเงินรายใหม่เพิ่มขึ้น ธุรกิจ
E-Commerce ขยายตัวเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
• กลไกสําคัญในการสนับสนุนแผนดังกล่าว ให้ประสบความสําเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรมคงต้องอาศัยการประสานงาน ใน
3 ด้าน คือ
การสนับสนุนและความต่อเนื่องของการดําเนินนโยบายจากภาคส่ วนต่างๆ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาํ เป็ น เพื่อสนับสนุนการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างราคาค่าธรรมเนียม
ที่จูงใจ
ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ มีผเู ้ ล่นเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนของระบบชําระเงิน ซึ่งจะกระตุน้ ให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น
และสะท้อนผ่านค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การที่ลดลงในที่สุด
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่ งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งถือเป็ นก้าวย่างสําคัญที่จะพลิกโฉม
รู ปแบบการชําระเงินของไทยในอนาคต
เนื่องจากหลักสําคัญของแผนดังกล่าว คือการพัฒนาระบบการชําระเงินของไทยให้เข้าสู่ ระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อทดแทนการชําระเงินแบบเงินสดอย่างครบวงจร ภายในอีก 1 ปี ครึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมและกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกภาคส่ วน
การชําระเงิน (Payment) หมายถึงอะไร และการชําระเงินของไทยในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของผูบ้ ริ โภคในแต่ละวันนั้น คงหลีกเลี่ยงไม่พน้ ที่จะต้องมีการจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็ นการ
จ่ายเงินเพื่อซื้ออาหาร ซื้ อสิ นค้าและบริ การต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค(ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) รวมถึงค่าเดินทาง ซึ่ง
กิจกรรมต่างๆเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินทั้งสิ้ น
เนื่องจากเป็ นการส่ งมอบเงินระหว่างผูจ้ ่ายเงินและผูร้ ับเงิน ซึ่งอาจเป็ นได้ท้งั บุคคล ร้านค้า หรื อหน่วยงานต่างๆ ซึ่งใน
ด้านของช่องทางการชําระเงินนั้น กล่าวได้ว่า ในปัจจุบนั การจ่ายด้วย“เงินสด” ถือเป็ นวิธีการแต่ด้ งั เดิม และยังคงเป็ นวิธีหลัก
ในชําระเงินหลักของคนไทยมาตลอด
แม้ว่าการถอนเงินสดจาก ATM ของธนาคารพาณิชย์จะมีสัดส่ วนที่ลดลงมาอยูท่ ี่ประมาณ 30% ของการทําธุรกรรม
ชําระเงินต่างๆก็ตาม (จากสัดส่ วนที่ 45% เมื่อ 10 ปี ก่อน)
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ในขณะที่ดว้ ยการพัฒนาของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้มีรูปแบบการชําระเงินใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อเสนอเป็ นทางเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคด้วยบริ การที่สะดวกและรวดเร็ ว
ส่ งผลให้การชําระเงินผ่าน “ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์” อาทิเช่น การโอน/ตัดเงินล่วงหน้าอัตโนมัติ บริ การธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ต/ มือถือ บัตรเดบิต บัตรเครดิต มีสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้น ตามลําดับ
ส่วนในด้านของตัวกลางผูใ้ ห้บริ การนั้น ธนาคารพาณิชย์ถือเป็ นผูใ้ ห้บริ การหลักในการรับชําระเงิน ถึงแม้ว่า
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาจะมีผใู ้ ห้บริ การอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (อาทิเช่น ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์มือถือ ผูใ้ ห้บริ การค้า
ปลีก และผูใ้ ห้บริ การทางการเงินอื่น) เข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ แต่การให้บริ การยังคงอยู่
ในขอบเขตที่จาํ กัดกว่า ส่ งผลให้ในภาพรวมแล้วธนาคารพาณิชย์ยงั คงเป็ นผูใ้ ห้บริ การหลักในปัจจุบนั ด้วยสัดส่ วนที่สูงกว่า
75%ของปริ มาณธุรกรรมทั้งหมด
• ช่องทาง และสัดส่ วนของธุรกรรมชําระเงินในปัจจุบนั (ไม่รวมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร)*
มองไปข้างหน้า ...โฉมหน้าการชําระเงินในอนาคตจะเปลี่ยนไปจากการผลักดันของภาครัฐผ่านแผน National
e-Payment Master Plan
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยมองว่า การที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงบริ การอินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวกมากขึ้น ผ่านอุปกรณ์พกพา
ในรู ปแบบต่างๆ ผนวกกับการเดินหน้าโครงการต่างๆ ด้วยการผลักดันของภาครัฐ ด้วยความร่ วมมือของภาคเอกชนตาม
แผน National e-Payment ซึ่งหากเป็ นไปตามแนวทางที่วางไว้ภายในสิ้ นปี 2560 คงจะมีผลให้ พฤติกรรมการชําระเงินของ
ภาคธุรกิจและครัวเรื อนไทยแตกต่างออกไปจากปัจจุบนั อย่างชัดเจนขึ้น
ผลกระทบ: ภาคครัวเรื อนน่าจะเป็ นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด...ผ่านการชําระเงินที่มีขีดจํากัดลดลง
• ธุรกรรมการโอนเงิน/ จ่ายเงินรายย่อย และการใช้การ์ดแทนเงินสดในชีวิตประจําวันจะเพิ่มขึ้น อย่างมาก เป็ นผลจาก
☺ ความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการโอนเงิน/ จ่ายเงินรายย่อยที่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยการใช้เลขบัตรประชาชน และเบอร์มือถือ ซึ่งจําได้ง่ายกว่าเลขที่บญั ชีธนาคาร และยังสามารถโอน
ข้ามธนาคาร และข้ามค่ายของผูใ้ ห้บริ การได้ (อาทิเช่น บัญชีธนาคารไปบัญชี e-wallet ของผูใ้ ห้บริ การมือถือ เป็ นต้น)
ซึ่งคาดว่าทางการเองก็มีแผนในการออกแบบหน้าจอการใช้งานให้ใช้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยคาดว่าน่าจะให้บริ การได้
ภายในไตรมาส 3/2559
ในขณะที่การซื้อของ จ่ายค่าบริ การ หรื อชําระค่าโดยสาร ด้วยบัตรเดบิต และเครดิต ที่จะสะดวกขึ้น ทั้งจากจํานวน
เครื่ องรับบัตรที่จะเพิ่มขึ้นตามแผน (จากปัจจุบนั เครื่ องรับบัตร 3 แสนกว่าเครื่ องเป็ น 2 ล้านกว่าเครื่ อง) ครอบคลุมทั้งร้านค้า
ปลีกรายย่อย หรื อโชว์ห่วย ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนั้น ในอนาคตอาจพัฒนาไปสู่ การใช้บตั รประชาชนแทนบัตรเดบิตในการรู ดชําระเงินได้ ซึ่งจะทําให้มี
ความสะดวกจากการที่ไม่ตอ้ งพกบัตรหลายใบให้หนักกระเป๋ า
☺ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การโอนเงินต่อรายการที่ถูกลง จากปัจจุบนั ที่ 10 -35 บาท จากการผลักดันของภาครัฐเพื่อให้
ผูท้ ี่ตอ้ งการโอนเงินด้วยมูลค่าที่ไม่สูงมากก็สามารถใช้บริ การได้ ตัวอย่างค่าธรรมเนียมการโอนเงินในปัจจุบนั
☺มูลค่าขั้นตํ่าในการชําระเงินโดยใช้บตั รได้ที่ลดลง โดยไม่ตอ้ งลังเลว่าจะต้องซื้ อขั้นตํ่าตามเกณฑ์ที่ร้านค้ากําหนดที่
500-1,000 บาทในกรณีของบัตรเครดิต ซึ่งจะทําให้นาํ ไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้คล่องตัวขึ้น เช่น จ่ายค่าแท็กซี่ ซื้อ
อาหารตามร้านทัว่ ไป เป็ นต้น
☺ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น จากการที่ไม่ตอ้ งพกเงินสดจํานวนมาก ขณะที่บตั รต่างๆ เช่น บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม จะใช้

3

ชิปการ์ด แทนแถบแม่เหล็กในปัจจุบนั โดยมีกาํ หนดการของการเริ่ มดําเนินการตั้งแต่เดือน พ.ค.2559 และในอนาคตจะ
ต่อยอดไปสู่ ระบบ PIN ในการรู ดซื้อของ
☺การติดต่อภาครัฐที่จะมีความสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการรับสวัสดิการ (อาทิ เบี้ยยังชีพ การชดเชยค่ารักษาพยาบาล)
การรับเงินภาษีคืน ที่จะวิ่งเข้าสู่ บญั ชีธนาคาร หรื อ e-Wallet ของผูร้ ับได้โดยตรง ตลอดจนการชําระภาษีที่จะมีความรวดเร็ ว
มากขึ้น
จากภาพที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยคาดว่า จะส่ งผลให้สัดส่วนมูลค่าการชําระเงินด้วยช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณ 40% ไปอยูใ่ นระดับที่สูงกว่า 50% ได้ในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า ซึ่งเทียบเคียงได้
กับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่ วนดังกล่าวสู งกว่า 50% หรื อที่ 89% 86% และ 80%
ตามลําดับ ขณะที่สัดส่ วนดังกล่าวของมาเลเซีย และอินโดนีเซียอยูท่ ี่ 45% และ 31% ของการชําระเงินรายย่อย ตามลําดับ
• ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยหรื ออยูห่ ่ างไกล มีโอกาสเข้าถึงบริ การทางการเงินในระบบมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากการ
ชําระเงิน/โอนเงินที่สะดวกขึ้น และสามารถทําผ่านมือถือได้ ซึ่งทําให้ไม่ตอ้ งเดินทางไปที่สาขาหรื อตัวแทนรับชําระเงิน
ซึ่งหากผูบ้ ริ โภคเริ่ มมีความคุน้ ชินกับระบบการโอนเงินดังกล่าวและใช้งานมากขึ้นแล้ว ก็น่าจะสามารถต่อยอดไปถึงการ
เข้าถึงบริ การด้านสิ นเชื่อ และการออม-ลงทุนในระยะถัดไปได้ เนื่องจากผูใ้ ห้บริ การทางการเงินจะสามารถสะสมข้อมูล
ธุรกรรม และพฤติกรรมทางการเงินรายบุคคล สําหรับการประเมินเครดิต และให้สินเชื่อในอนาคต ภายใต้อตั ราดอกเบี้ยที่
คงตํ่ากว่าสิ นเชื่อนอกระบบ
ผลกระทบ: ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ จํานวนผูใ้ ห้บริ การชําระเงินรายใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งจากการสนับสนุนของ
ภาครัฐ ประกอบกับ ด้วยทิศทางของปริ มาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจะเป็ นการจูงใจให้มีผใู ้ ห้บริ การรายใหม่ใน
ตลาด รวมถึง ผูใ้ ห้บริ การที่มาจากต่างประเทศ
ธุรกิจ E-Commerce ขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้วยความสะดวกสบายในการชําระเงินที่เพิ่มขึ้น น่าจะช่วยหนุนธุ รกิจร้านค้า
ออนไลน์มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในรู ปแบบ e-Commerce และ/หรื อ m-Commerce ซึ่งจะกลายเป็ นช่องทางการขาย
ใหม่ ที่มีตน้ ทุนตํ่าให้กบั ธุรกิจเอสเอ็มอี รายเดิมและรายใหม่ อีกทั้งเหมาะสมกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเขตเมืองที่ใช้เวลาบน
โลกออนไลน์นานขึ้น
ลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
โดยกระทรวงการคลังระบุว่า จะลดต้นทุนได้ประมาณ75,000 ล้านบาทต่อปี หรื อประมาณ 0.8% ของจีดีพี ซึ่งเป็ นเม็ดเงินที่
คํานวณจากการประหยัดต้นทุนจากภาคธนาคารราว 30,000 ล้านบาทต่อปี จากการลดการพิมพ์ธนบัตร การบริ หารจัด
การเงินสดและเช็คและต้นทุนค่าเสี ยโอกาสของเงินสดที่เก็บไว้ในศูนย์จดั การเงินสด
รวมทั้งการประหยัดต้นทุนจากภาคธุรกิจอีก 45,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยูใ่ นรู ปต้นทุนที่ลดลงจากการบริ หาร
จัดเก็บเงินสดและเช็ค การพิมพ์และจัดส่ งเอกสารใบกํากับภาษี เป็ นต้น (โดยยังไม่นบั รวมการประหยัดต้นทุนด้านอื่นๆ อาทิ
ด้านเวลา ด้านเอกสาร และด้านแรงงาน
ิ รไทย
โดย ศูนย์วจ
ิ ัยกสก

