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เวียดนามกับการปรับเปลียนพฤติ กรรมสู่การชําระเงิ นแบบ e-Payment
ปจั จุบนั เทคโนโลยีทางการเงิน หรือทีเรียกว่า FinTech (Financial Technology) เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
กับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยแบบไร้เงินสดของผูบ้ ริโภคทัวโลก จนทําให้เกือบทุกประเทศตืนรับกับกระแส
สังคมไร้เงินสด (Cashless
Cashless Society) ทีขยายวงกว้างมากขึน? ไม่เว้นแม้แต่ประเทศทีประชาชนส่วนใหญ่ยงั ยึดติด
กับการใช้เงินสดอย่างเวียดนาม สังเกตได้จากการทีรัฐบาลเวียดนามมี
ดนามมีนโยบายอย่างชัดเจนในการขับเคลือน
ประเทศไปสู่การเป็ นสังคมไร้เงินสดภายในปี 2563 แม้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเป็ นเรืองยากทีเงินสดจะ
หายไปจากสังคมเวียดนาม ส่วนหนึงเป็ นเพราะชาวเวียดนามยังคุน้ เคยกับการใช้เงินสดมากกว่าการใช้จ่าย
รูปแบบอืนๆ แต่ปจั จุบนั กลุ่มผูบริ
บ้ ริโภครายได้ปานกลางในเวียดนามทีมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วก็ปรับ
พฤติกรรมการใช้จ่ายมาสู่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment มากขึน? เป็ นลําดับ ประกอบกับการพัฒนา
โครงสร้างพืน? ฐานด้านการสือสารทีทันสมัยทําให้การชําระเงินผ่านระบบ e-Payment ในเวียดนามได้รบั ความ
ควา
นิยมเพิมขึน? ตามไปด้วย สะท้อนได้จากมูลค่าการชําระเงินผ่านระบบ e-Payment ในเวียดนามทีสูงถึง 6.14
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 เพิมขึน? ร้อยละ 22 จากปี ก่อนหน้า และคาดว่
คาดว่ามูลค่าการชําระเงินผ่านระบบ
ดังกล่าวจะเพิมขึน? เป็ นเท่าตัวแตะระดับ 12.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 ทัง? นี? การทีเวียดนามจะบรรลุ
เป้าหมายการเป็ นสังคมไร้เงินสดและการชําระเงินแบบ e-Payment จะกลายเป็ นช่องทางหลักของคนทุกวัยใน
เวียดนามได้จริงหรือไม่ ต้องวิเคราะห์จากพลังของแรงหนุนสําคัญ ดังนี?
ามเป็ นประเทศทีเศรษฐกิจพึงพาเงินสด (Cash-based
• การสนับสนุนจากภาครัฐ เนืองจากเดิมเวียดนามเป็
Economy) ในระดับสูง ซึงประเทศทีพึงพาเงินสดจะมีตน้ ทุนแฝงในระบบเศรษฐกิจ อาทิ ต้นทุนการพิมพ์ธนบัตร
และต้นทุนการทําธุรกรรมด้วยเงินสด (ถอนเงิน โอนเงิน และเก็บรักษาเงิน) รวมทัง? ยังก่อให้เกิดปญั หาอืน
หลายด้าน อาทิ การคอร์รปั ชัน การฟอกเงิน และการหลบเลียงภาษี เนืองจากการทําธุรกรรมด้วยเงินสดถูก
ตรวจสอบและติดตามได้ยาก ดังนัน? การก้าวเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดจะช่วยลดต้นทุนและปญั หาดังกล่าวให้กบั
ระบบเศรษฐกิจ ได้ใ นระดับ หนึ ง รัฐ บาลเวีย ดนามจึงวางนโยบายการก้า วสู่สงั คมไร้เ งิน สดภายในปี
สดภาย
2563
โดยตัง? เป้าลดสัดส่วนการใช้
การใช้เงินสดในการทําธุรกรรมต่างๆ ให้เหลือร้อยละ 10 ของธุรกรรมทางการเงินทัง? หมด
ของประเทศ ด้วยมาตรการพัฒนาระบบ e-Payment ให้ครอบคลุมการใช้จ่ายในชีวติ ประจําวันของชาวเวียดนาม
ให้มากขึน? อาทิ ตัง? เป้าร้อยละ 70 ของการชําระค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่านํ?าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์
จะสามารถทําผ่านระบบ e-Payment
Payment รวมถึงการจ่ายเงินบํานาญของรัฐบาลและสวัสดิการสังคมผ่านระบบ
e-Payment อีกทัง? จะผลักดันให้เกิดจุดรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Point
Point of Sale) เพิมขึน? อีกอย่างน้อย
300,000 จุดทัวประเทศ นอกจากนี? รัฐบาลเวียดนามยังมีแผนกระตุน้ การใช้จ่ายของประชาชนผ่านบัตรเครดิต
มากขึน? จากปจั จุบนั ทียังอยูใ่ นระดับตําเพียงร้อยละ 2 (เที
เทียบกับอัตราเฉลียของโลกทีร้อยละ 18 และของไทยที
ร้อยละ 6) ด้วยการผลักด้นให้หา้ งสรรพสิ
งสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถินทัง? หมดในประเทศสามารถรับชําระ
ค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ทัง? นี? รัฐบาลเวียดนามตัง? เป้าให้การใช้จ่ายผ่านระบบ e-Payment
Payment ในประเทศเพิมขึน?
แตะระดับ 200 ล้านธุรกรรมต่อปี ภายในปี 2563
• การเข้าถึ งสถาบันการเงิ นของชาวเวี ยดนามที มากขึ(น เป็ นทีทราบกันดีว่าในอดีตชาวเวียดนาม
ส่วนใหญ่ไม่นิยมฝากเงินไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึงเป็ นค่านิยมของชาวเวียดนามในขณะนัน? ทีมองว่าตัวเลขใน

บัญชีมคี ุณค่าไม่เท่ากับการเก็บเงินสดทีจับต้องได้ อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั แนวคิดดังกล่าวได้เปลียนแปลงไป
ประกอบกับภาคธนาคารของเวียดนามมีพฒ
ั นาการทีแข็งแกร่งขึ?น ทําให้ชาวเวียดนามหันมาเปิ ดบัญชีกบั
ธนาคารพาณิช ย์ม ากขึ?นเป็ น ลํา ดับ สะท้อนได้จากข้อมูลของธนาคารกลางเวียดนามทีระบุ ว่าจํานวนบัญ ชี
ธนาคารในเวียดนามเพิมขึน? จาก 16.8 ล้านบัญชี ในปี 2553 เป็ น 67.4 ล้านบัญชี ในปี 2560 ทัง? นี? รัฐบาล
เวียดนามตัง? เป้าให้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของชาวเวียดนามทีมีอายุมากกว่า 15 ปี ต้องมีบญ
ั ชีธนาคารภายในปี
2563 นับ เป็ นหนึ งในมาตรการทีจะช่ว ยส่งเสริม ให้ช าวเวียดนามเข้า ถึงบริการทางการเงิน ของประเทศ
โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่านช่องทาง e-Payment ได้มากขึน?
( ตลาดอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
• การใช้อินเทอร์เน็ ตและสมาร์ทโฟนของชาวเวียดนามที เพิ มขึน
ในเวียดนามขยายตัวอย่างต่อเนืองในช่วงกว่า 10 ปี ทผ่ี านมา ทําให้ปจั จุบนั เวียดนามถือเป็ นประเทศทีมีผใู้ ช้
อินเทอร์เน็ตมากทีสุดอันดับ 13 ของโลก โดยในปี 2560 จํานวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในเวียดนามแตะระดับ 50 ล้าน
คน คิดเป็ นร้อยละ 54 ของประชากรทัง? ประเทศ ขณะทีจํานวนผูใ้ ช้สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มขยายตัวเป็ น 3 เท่า
จากราว 30 ล้านคนในปี 2558 เป็ น 90 ล้านคนในปี 2564 ทัง? นี? การใช้อนิ เทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนในเวียดนาม
ทีขยายตัวอย่างรวดเร็วได้แรงหนุนสําคัญจากราคาสมาร์ทโฟนในเวียดนามทีไม่แพงมากนัก รวมถึงอัตราค่าใช้
บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตทีอยู่ในระดับตํา ซึงถือเป็ นปจั จัยสําคัญทีจะขับเคลือนการใช้จ่ายผ่านระบบ ePayment ในระยะข้างหน้า
• การสร้ า งความมันใจในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ก ับ ผู้บ ริ โ ภคชาวเวี ย ดนาม การที
เวียดนามจะก้าวไปสู่การเป็ นสังคมไร้เงินสด สิงหนึงทีจะมองข้ามไม่ได้ คือ การสร้างความเชือมันในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั ผูบ้ ริโภคชาวเวียดนาม หรืออย่างน้อยต้องมันใจได้ว่าจะมี
ระบบกฎหมายมารองรับหากเกิดป ญั หาขึ?น ดังนัน? รัฐบาลเวียดนามจึงได้ออกกฎระเบียบภายใต้ Circular
No.30/2016/TT-NHNN เมือเดือนตุลาคม 2559 ว่าด้วยสิทธิ hของลูกค้าในการร้องเรียนปญั หาจากการชําระเงิน
กับผูใ้ ห้บริการ ซึงมีสว่ นช่วยให้ผบู้ ริโภคชาวเวียดนามยินดีทจะเปลี
ี
ยนไปใช้ระบบ e-Payment ได้ในระดับหนึง
การพัฒนาโครงสร้างระบบการชําระเงินและกระแสความต้องการซื?อสินค้าออนไลน์ทเพิ
ี มขึน? ก่อให้เกิด
แรงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสู่เวียดนาม อาทิ ผูใ้ ห้บริการระบบ e-Payment สําคัญของโลกอย่าง
Samsung Pay และ Apple Pay ขณะทีธนาคารพาณิชย์ทอ้ งถินก็เริมปรับตัวรับกระแสดังกล่าว ล่าสุด
Sacombank ได้เปิ ดบริการชําระเงินด้วย QR Code ในร้านค้าและร้านอาหาร นับเป็ นธนาคารพาณิชย์รายแรก
ในเวียดนามทีเปิ ดให้บริการการชําระเงินด้วยวิธดี งั กล่าว สถานการณ์ เช่นนี? ยิงกระตุ้นให้การบรรลุเป้าหมาย
ของการก้าวสู่การเป็ นสังคมไร้เงินสดเกิดได้เร็วขึน? และนันทําให้ผูป้ ระกอบการทีดําเนินธุรกิจในเวียดนามที
ปรับตัวทันกับกระแสดังกล่าวมีโอกาสกุมความได้เปรียบทางธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันทีรุนแรงขึน?
ทุกขณะ

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีปรากฏเป็ นข้อมูลทีได้จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลายและการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน3
โดยธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึน3 จากการทีมีบุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

