
การเงินเปลี่ยนโลก

บ่อยครัง้ทีเ่ราอาจได้ยินค�าว่า National e-payment หรอื e-Wallet หรือ Fintech หรือ Digital 
Banking มากันบ้างแล้ว และหลายท่านอาจยังสงสัยว่าคืออะไร? มีที่มาจากไหน? มีประโยชน์
อย่างไร? และเราเข้าไปเก่ียวข้องกับเรือ่งนีบ้้างหรอืไม่ อย่างไร? ส�าหรบัเรือ่งนีว้ารสารสรรพากร
ได้น�าข้อมูลมาฝากคุณผู้อ่านทุกท่านเพ่ือความเข้าใจและได้เก็บเก่ียวเป็นข้อมูลความรู้โดย
เป็นบทความจากคอลัมน์ K-Now ของธนาคารกสิกรไทย ฉบับ January 2016 ที่กล่าวถึง 
ปีแห่งพลังดจิทิลัและเทคโนโลยีทีข่บัเคล่ือนในทกุแวดวง รวมถึงการเงินการธนาคาร ซึง่ท�าให้เกิด
นวัตกรรมการเงนิทีป่รับเปลีย่นรปูแบบการท�าธรุกรรมการเงนิและท�าให้พฤติกรรมของผู้ใช้งาน
ค่อย ๆ  ปรบัเปลีย่นไป โดยสรุปเป็น 4 ความเคลือ่นไหวท่ียังคงส่งผลต่อเนือ่งมาถึงปี 2017 ได้แก่
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ความเคลื่อนไหวแรก National e-Payment 
เป็นโครงการระดบัชาตทิีต้่องการผลกัดนัให้เกดิระบบ
การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานซ่ึงจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการ
ช�าระเงินมากขึ้น มี 4 โครงการส�าคัญคือ

 พร้อมเพย์หรือเดิมใช้ชื่อว่า AnyID เป็น 
ทางเลือกใหม่ในการรับ-โอนเงิน ด้วยค่าธรรมเนียม 
ที่ถูกลงและง่ายขึ้น มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
มากขึ้น ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจ�าตัว
ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Internet Banking, 
Mobile Banking, ATM เป็นต้น

 ขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นการก้าวสู่ 
Cashless Society คือ การวางโครงสร้างพื้นฐาน 
ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตมากขึ้นทั้งกับ 
ร้านค้าและหน่วยงานราชการทั่วประเทศ โดยการ 
ขยายจุดวางเครื่องรูดบัตร (เครื่อง EDC) เพื่ออ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ เป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการช�าระเงินที่สะดวกปลอดภัยมากขึ้น

 e-Payment ภาครัฐ คือ รับและจ่ายเงิน
สวัสดิการสังคมรวมถึงการท�าธุรกรรมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐโดยไม่ใช้เงินสดและเช็ค เป็นการพัฒนาระบบ
การรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มี
ฐานข้อมูลกลางเก่ียวกับสวัสดิการของภาครัฐควบคู่กับ
การจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรง ท�าให้การจ่ายเงิน
ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ความซ�้าซ้อน  
และโอกาสทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดและเช็ค  
โดยจะน�าร่องด้วยโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงด ู
เด็กแรกเกิดก่อนขยายไปยังโครงการและบริการอื่น ๆ 
เช่น ระบบขนส่งสาธารณะและระบบรักษาพยาบาล

 ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนา 
การจดัท�าและน�าส่งข้อมลูใบเสรจ็รบัเงนิและใบก�ากบัภาษี
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องใช้กระดาษช่วยอ�านวย
ความสะดวก ลดขั้นตอนและเวลาในการจัดท�าเอกสาร
รวมทัง้การน�าส่งรายงานการท�าธรุกรรมทางการเงนิและ
การน�าส่งภาษีเมื่อมีการช�าระภาษี และจัดการคืนเงิน
ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลได้รวดเร็วขึ้น 
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ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ที่ สี ่
Digital Banking เงินทอง 
ไร้ขดีจ�ากดั ในยคุดิจทิลั 4.0 นี้ 
จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นรูปธรรมจากหลาย ๆ 
โครงการทีอ่ยูภ่ายใต้แนวนโยบาย 
Digital Economy จากการ 
ผลักดันของภาครัฐที่มุ ่งมั่นให ้

ประเทศไทยก้าวสู่ Cashless Society 2017 ในขณะที่ 
ภาคเอกชนในทกุแวดวง พร้อมขบัเคลือ่นธรุกจิด้วยดจิทัิล 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นผลพัฒนามาจาก FinTech  

จะเห็นได้ว ่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้ได ้เข ้ามา
เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ 
ภาคเอกชนที่ต่างช่วยเร่งผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม 
เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน สร้างโอกาสทาง 
ธุรกิจผ่านช่องทางการรับช�าระเงินที่หลากหลายและ 
มีมาตรฐานสากลมากขึ้น ลดต้นทุนการบริหารจัดการ
เงินสด ลดภาระการจัดเก็บเอกสารและน�าส่งภาษี  
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยชักจูงให้ 
เศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะกิจกรรมทาง 
เศรษฐกจิโดยรวม รวมทัง้ก่อให้เกดิประโยชน์โดยตรงต่อ 
ทกุภาคส่วน ในขณะเดยีวกนัประชาชนกจ็ะสามารถเข้าถงึ 
บริการทางการเงินที่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม สะดวก 
ปลอดภัย และง่ายยิ่งขึ้น

 ความเคลือ่นไหวทีส่อง e-Wallet หรอืกระเป๋า
สตางค์อิเล็กทรอนิกส์ โอน เติม จ่ายได้ง่ายและรวดเร็ว 
แบบ Anytime, Anywhere มีความสะดวกสบาย 
ปลอดภัย สามารถให้บริการแก่ลูกค้าและมีโอกาสขาย
สินค้าได้มากกว่าร้านค้าที่ไม่มีระบบ ได้รับความนิยม
ขยายฐานผู้ซื้อจากกลุ่มเดิมไปยังกลุ่มใหม่ หรือกลุ่มท่ี 
ไม่มีบัตรเครดิต เพราะมีความเป็นมาตรฐาน และมีการ
ตรวจสอบความเสี่ยง มี 2 รูปแบบ

 ความเคลือ่นไหวทีส่าม FinTech ทีก่�าลังสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการการเงินของโลก 
ซึ่งก�าลังเปล่ียนรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึง 
รูปแบบการให้บริการของสถาบันการเงินส�าหรับการ
ช�าระเงินแม้ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถช้อปของออนไลน์
ได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือส�าหรับเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกัน 
และโปรโมช่ันบัตรเครดิตซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาค้นหา 
โปรโมช่ันทีด่ทีีสุ่ดและตรงความต้องการมากทีสุ่ดด้วยตวัเอง
หรือส�าหรับข้อมูลการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การลงทุนด้วยการค้นหาหุ้นเด่นได้ในเวลาอันส้ัน และ
ส�าหรับการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ช่วยควบคุมการ
ใช้จ่ายและค�านวณภาษีได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า เป็นต้น

2.1

2.2

 Card Base หรือบัตรเงินสดเพียงใบเดียวท่ี 
ผู้ใช้สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตรและใช้บัตรซื้อของ
หรือช�าระค่าบริการได้ทันที อย่างง่ายดาย และสะดวก  
ไม่ต้องพกเงินสด

 
 Digital Account หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส ์

ซึง่ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรปูแบบของแอพพลเิคช่ันทีส่ามารถ
ใช้ช�าระเงินได้รวดเร็ว เพียงผูกบัญชีกับบัตรเครดิตหรือ
บตัรเดบติหรือเติมเงนิผ่านการโอนจาก Mobile Banking/
Internet Banking ก็ได้เช่นกัน
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