
หนทางสู่อนาคต
เทรนดก์ารชําระเงินของลูกคา้ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้



สารบัญ

/  2

คาํนํา   4

จุดสิน้สุดแห่งยุค: เงินสดและเช็ค 6
 • ผู้บริโภคนิยมใช้บัตรแทนการจ่ายเงินสดมากขึน้เรือ่ย ๆ

การเตบิโตของอีคอมเมิรซ์ และเอ็มคอมเมิรซ์ 12
 • ความนิยมดา้นการซือ้สินคา้ออนไลน์ที่เพิ่มขึน้ 

 • ตลาดเอ็มคอมเมิรซ์ที่เข้มข้นขึน้ทุกวนั 

 • โอกาสในอนาคต  

กา้วสู่โลกดจิติอล: การชําระเงนิผา่นโทรศัพทม์อืถอืและกระเป๋าเงนิดจิติอล 18

มองการณ์ ไกล: แนวโน้มการชําระเงินในอนาคต  25
 • ช่องทางการชําระเงินที่หลากหลาย
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*ข้อมูลอ้างอิงจาก ผลสํารวจเกี่ยวกับการศึกษาเรือ่งทัศนคตกิารชําระเงินของผู้บริโภคประจําปี 2558 
และการสํารวจกระแสอีคอมเมิรซ์ของวซ่ีาปี 2558 โดยการสํารวจทัศนคตกิารชําระเงินของผู้บริโภคในปี 2558 ดาํเนินการโดย 
Acorn Marketing & Research Consultants ซ่ึงไดท้ําการสํารวจผู้บริโภคจํานวน 3,000 รายที่มีอายุตัง้แต ่18 ถึง 
60 ปีใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ สิงคโปร ์มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวยีดนาม และฟิลิปปินส์ เมื่อเดอืนมิถุนายนและกรกฎาคม 2558, 
การสํารวจกระแสอีคอมเมิรซ์ของวซ่ีาปี 2558 ดาํเนินการโดย ORC International Singapore ซ่ึงสํารวจผู้บริโภคจํานวน 11,760 
รายที่มีอายุตัง้แต ่15 ถึง 55 ปีใน 13 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดยี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด ์สิงคโปร ์
เกาหลี ใต ้ไตห้วนั ไทย และเวยีดนาม เมื่อเดอืนพฤษภาคมและมิถุนายน 2558
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วซ่ีาเรง่กระตุ้นการเติบโตเชิงพาณิชย์
ผ่านนวตักรรมการชําระเงินในรปูแบบต่างๆ 
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ผู้จัดการวซ่ีา ประจําประเทศไทย

สุรพิงษ์ ตันติยานนท์

คาํนํา

ภาพรวมการชําระเงนิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
ซ่ึงเห็นไดจ้ากเทคโนโลยี ใหม่ๆ การเข้าถึง
อินเทอรเ์น็ตอย่างกวา้งขวาง และ
อุปกรณ์มือถือที่เพิ่มขึน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียง
เทรนดบ์างส่วนที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนตอ่
รปูแบบกิจกรรมการซือ้ขายเท่าน้ัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของเทคโนโลยี โทรศัพท์
มือถือเข้ามาลดขีดจํากัดระหวา่งการซือ้ขายทางออนไลน์
และออฟไลน์ อีกทัง้ยังช่วยเพิ่มแอพพลิเคช่ันสําหรบั
บรกิารตามคาํขอ เช่น Uber Go-Jek และ Deliveroo 
เป็นตน้ 
        
เพื่อสรา้งความเข้าใจถึงกลุ่มผู้บริโภคในทวปีเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ 
วซ่ีาจึงไดจ้ัดทํา ผลสํารวจเกี่ยวกับการศึกษาเรือ่ง
ทัศนคตกิารชําระเงินของผู้บริโภค ขึน้ 

การสํารวจน้ีจัดทําขึน้เพื่อศึกษาทัศนคต ิแนวโน้ม 
และการใช้ช่องทางชําระเงินตา่ง ๆ ของผู้บริโภคใน
�จจุบัน รวมถึงการเปิดรบัวธิีการชําระเงินแบบใหม่ๆ 
ในอนาคต โดยไดม้ีการสํารวจผู้บริโภคจํานวน 
3,000 รายในสิงคโปร ์มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม เมื่อเดอืนมิถุนายนและ
กรกฎาคม 2558 

ผลจากการสํารวจแสดงให้เห็นวา่ลูกคา้ตอ้งการ
การชําระเงินที่ปลอดภัย รวดเรว็ และราบรืน่

โดยผลสํารวจยังแสดงให้เห็นอีกวา่ผู้บริโภคทั่วภูมิภาค
นิยมใช้การชําระเงินผ่านบัตรแทนการจ่ายดว้ยเงินสด 
โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้บริโภคมากกวา่ครึง่ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตเ้ลือกใช้บัตรเพื่อเลือกซือ้สินคา้แทนเงินสด 

นอกจากน้ี ผู้บริโภคในหลายประเทศยังพกเงินสด
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา อาทิ ในสิงคโปร ์
ไทย และฟิลิปปินส์ 

การซือ้สินคา้ทางออนไลน์ ไดร้บัความนิยมมากขึน้
เรือ่ยๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยผู้ตอบแบบ
สํารวจประมาณรอ้ยละ 70 ซือ้สินคา้ทางออนไลน์
อย่างน้อยหน่ึงครัง้ตอ่เดอืน ทัง้น้ี ผู้ ใช้งาน
อินเทอรเ์น็ต�จจุบันในภูมิภาคมีเพียงรอ้ยละ 36 
ซ่ึงบ่งบอกวา่โอกาสการเตบิโตยังมีอยู่มาก 

การที่ โทรศัพท์มือถือมีจํานวนที่เพิ่มขึน้ทําให้เอ็มคอม
เมิรซ์เตบิโตอย่างก้าวกระโดดดว้ยเช่นกัน สิงคโปรเ์ป็น
ผู้นําเทรนดน้ี์โดยรอ้ยละ 23 รายงานวา่ซือ้สินคา้ทาง
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของตวัเอง 

ขณะที่ผู้บริโภคและธุรกิจทั่วภูมิภาคเปิดรบัการชําระเงิน
ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เป็นเรือ่งสําคญัที่
ตอ้งสังเกตวา่การเตบิโตน้ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ
ดว้ยเช่นกัน จากรายงานของ Moody's Analytics 
การใช้ช่องทางชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึน้ ทําให้ 
GDP เพิ่มขึน้ถึง 296 พันล้านดอลลารส์หรฐั
ระหวา่งปี 2554 ถึงปี 2558 ในทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกใช้เงินสดสําหรบักิจกรรมการ
ซือ้ขายมากกวา่ 16 ล้านล้านดอลลารส์หรฐัในแตล่ะปี 
ซ่ึงน่ันยํา้เตอืนถึงโอกาสอย่างมหาศาลที่จะเปลี่ยนจาก
การจ่ายเงินสดมาใช้ช่องทางอื่นๆ แทนในอนาคต 

วซ่ีา เรามุ่งมั่นในการการสรา้งสรรคช่์องทางชําระเงิน
รปูแบบใหม่ๆ ที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึน้ สําหรบัใช้ ใน
ทั่วโลกทัง้ทางออนไลน์และออฟไลน์ ความก้าวหน้า
เหล่าน้ีส่งผลดตีอ่ทุกคน นอกจากจะมอบ
ประสบการณ์การซือ้ขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว
ยังโปรง่ใสและปลอดภัยสําหรบัธนาคาร รฐับาล 
ผู้บริโภค และรา้นคา้

เราหวงัวา่รายงานฉบับน้ีจะแสดงข้อมูลเชิงลึก
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับทัศนคตกิารชําระเงินของผู้บริโภค 
และเป็นเครือ่งมือสําคญัในการทํางานรว่มกันของเราใน
องคก์ร เพื่อสรา้งสรรคช่์องทางการชําระเงินรปูแบบ
ตา่งๆ ในอนาคต 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของเทคโนโลยี โทรศัพท์
มือถือเข้ามาลดขีดจํากัดระหวา่งการซือ้ขายทางออนไลน์
และออฟไลน์ อีกทัง้ยังช่วยเพิ่มแอพพลิเคช่ันสําหรบั
บรกิารตามคาํขอ เช่น Uber Go-Jek และ Deliveroo 
เป็นตน้ 
        
เพื่อสรา้งความเข้าใจถึงกลุ่มผู้บริโภคในทวปีเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ 
วซ่ีาจึงไดจ้ัดทํา ผลสํารวจเกี่ยวกับการศึกษาเรือ่ง
ทัศนคตกิารชําระเงินของผู้บริโภค ขึน้ 

การสํารวจน้ีจัดทําขึน้เพื่อศึกษาทัศนคต ิแนวโน้ม 
และการใช้ช่องทางชําระเงินตา่ง ๆ ของผู้บริโภคใน
�จจุบัน รวมถึงการเปิดรบัวธิีการชําระเงินแบบใหม่ๆ 
ในอนาคต โดยไดม้ีการสํารวจผู้บริโภคจํานวน 
3,000 รายในสิงคโปร ์มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม เมื่อเดอืนมิถุนายนและ
กรกฎาคม 2558 

ผลจากการสํารวจแสดงให้เห็นวา่ลูกคา้ตอ้งการ
การชําระเงินที่ปลอดภัย รวดเรว็ และราบรืน่

โดยผลสํารวจยังแสดงให้เห็นอีกวา่ผู้บริโภคทั่วภูมิภาค
นิยมใช้การชําระเงินผ่านบัตรแทนการจ่ายดว้ยเงินสด 
โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้บริโภคมากกวา่ครึง่ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตเ้ลือกใช้บัตรเพื่อเลือกซือ้สินคา้แทนเงินสด 

นอกจากน้ี ผู้บริโภคในหลายประเทศยังพกเงินสด
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา อาทิ ในสิงคโปร ์
ไทย และฟิลิปปินส์ 

การซือ้สินคา้ทางออนไลน์ ไดร้บัความนิยมมากขึน้
เรือ่ยๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยผู้ตอบแบบ
สํารวจประมาณรอ้ยละ 70 ซือ้สินคา้ทางออนไลน์
อย่างน้อยหน่ึงครัง้ตอ่เดอืน ทัง้น้ี ผู้ ใช้งาน
อินเทอรเ์น็ต�จจุบันในภูมิภาคมีเพียงรอ้ยละ 36 
ซ่ึงบ่งบอกวา่โอกาสการเตบิโตยังมีอยู่มาก 

การที่ โทรศัพท์มือถือมีจํานวนที่เพิ่มขึน้ทําให้เอ็มคอม
เมิรซ์เตบิโตอย่างก้าวกระโดดดว้ยเช่นกัน สิงคโปรเ์ป็น
ผู้นําเทรนดน้ี์โดยรอ้ยละ 23 รายงานวา่ซือ้สินคา้ทาง
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของตวัเอง 

ขณะที่ผู้บริโภคและธุรกิจทั่วภูมิภาคเปิดรบัการชําระเงิน
ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เป็นเรือ่งสําคญัที่
ตอ้งสังเกตวา่การเตบิโตน้ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ
ดว้ยเช่นกัน จากรายงานของ Moody's Analytics 
การใช้ช่องทางชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึน้ ทําให้ 
GDP เพิ่มขึน้ถึง 296 พันล้านดอลลารส์หรฐั
ระหวา่งปี 2554 ถึงปี 2558 ในทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกใช้เงินสดสําหรบักิจกรรมการ
ซือ้ขายมากกวา่ 16 ล้านล้านดอลลารส์หรฐัในแตล่ะปี 
ซ่ึงน่ันยํา้เตอืนถึงโอกาสอย่างมหาศาลที่จะเปลี่ยนจาก
การจ่ายเงินสดมาใช้ช่องทางอื่นๆ แทนในอนาคต 

วซ่ีา เรามุ่งมั่นในการการสรา้งสรรคช่์องทางชําระเงิน
รปูแบบใหม่ๆ ที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึน้ สําหรบัใช้ ใน
ทั่วโลกทัง้ทางออนไลน์และออฟไลน์ ความก้าวหน้า
เหล่าน้ีส่งผลดตีอ่ทุกคน นอกจากจะมอบ
ประสบการณ์การซือ้ขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว
ยังโปรง่ใสและปลอดภัยสําหรบัธนาคาร รฐับาล 
ผู้บริโภค และรา้นคา้

เราหวงัวา่รายงานฉบับน้ีจะแสดงข้อมูลเชิงลึก
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับทัศนคตกิารชําระเงินของผู้บริโภค 
และเป็นเครือ่งมือสําคญัในการทํางานรว่มกันของเราใน
องคก์ร เพื่อสรา้งสรรคช่์องทางการชําระเงินรปูแบบ
ตา่งๆ ในอนาคต 

ผู้จัดการวซ่ีา ประจําประเทศไทย
สุรพิงษ์ ตันติยานนท์



จุดสิน้สุดแห่งยุค: 
เงินสดและเช็ค 
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การทําธุรกรรมดว้ยเงินสดลดลงอย่างตอ่เน่ือง โดยผู้บริโภค
นิยมชําระเงินผ่านบัตรมากขึน้ สิงคโปร ์(รอ้ยละ 76) อินโดนีเซีย 
(รอ้ยละ 69) และมาเลเซีย (รอ้ยละ 66) นําเทรนด์ ในเรือ่งการใช้
บัตรแทนการจ่ายดว้ยเงินสด

สิงคโปรนํ์าเทรนด์ ในภูมิภาคดา้นความนิยมใช้บัตรแทนการจ่ายดว้ยเงินสด โดยผู้บริโภค
แสดงเจตจํานงวา่อยากใช้การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บ่อยขึน้ และใช้เงินสดน้อยลง   

เหตผุลหลักสําหรบัผู้บริโภคในมาเลเซีย เวยีดนาม และอินโดนีเซียที่ตอ้งการใช้บัตร
ในการจับจ่ายซือ้สินคา้ พบวา่ "บัตรปลอดภัยวา่การใช้เงินสด" 

SG MY TH ID VN PHSEA

SEA

ผู้บริโภคที่นิยมใช้บัตรแทนการจ่ายดว้ยเงินสด

เดนิหน้าจากสังคมที่ ใช้เงินสดเป็นหลัก 
สู่เศรษฐกิจยุคดจิิตอล
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ในทั่วภูมิภาค ผู้ตอบแบบสอบถามรอ้ยละ 61 กล่าววา่เหตผุล
ที่พกเงินสดน้อยลงเป็นเพราะวา่ใช้บัตรเพื่อจ่ายเงินมากขึน้ 
ขณะที่รอ้ยละ 55 กล่าววา่การพกเงินสดไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะใน
สิงคโปรซ่ึ์งมีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดที่กล่าววา่ 
"ใช้บัตรมากขึน้" อันเป็นเหตผุลที่พกเงินสดน้อยลง

การใช้บัตรเพิ่มขึน้ เงินสดไม่ปลอดภัย เงินสดถอน
ง่ายและสะดวก

การชําระเงินโดย
ไม่ ใช้เงินสด

เงินสดใช้ยุ่งยาก �ญหาเรือ่ง
ธนบัตรปลอม

นอกจากน้ี 
ผู้บริโภคในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตก็้พกเงินสดตดิตวัน้อย
ลงเช่นกัน สืบเน่ืองจากการใช้บัตร
มากขึน้ ตามที่ผู้ตอบแบบสํารวจ
กล่าว

พฤตกิรรมการใช้เงินสด
เหตผุลที่ผู้บริโภคพกเงินสดน้อยลง
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ความปลอดภัย — 
"การพกเงินสดตดิตวัไม่ปลอดภัย"

ความสะดวก — 
"การใช้ช่องทางการจ่ายที่ ไม่ ใช่เงินสดมากขึน้"

นอกจากน้ี ผู้บริโภคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก็้พกเงินสดตดิตวัน้อยลงดว้ย 
สืบเน่ืองจากการใช้บัตรมากขึน้ ตามที่ผู้ตอบแบบสํารวจกล่าว

เหตผุลสําคญัของการใช้เงินสดน้อยลงส่วนใหญ่เกี่ยวเน่ืองกับความปลอดภัยและ
ความสะดวก:

ผู้ตอบแบบสํารวจทั่วเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้ังกล่าววา่ "การพกธนบัตรและเหรยีญ
เป็นเรือ่งยุ่งยาก" (รอ้ยละ 34) "ตอ้งคอยนับเงินสด" และ "ตอ้งรอให้คนอื่นนับ
เงินสดจนเสรจ็ก่อน" (รอ้ยละ 22) อันเป็นเหตผุลที่ ใช้เงินสดน้อยลง 
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การสํารวจยังแสดงให้เห็นวา่ ผู้ตอบแบบสํารวจ
เกือบครึง่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(รอ้ยละ 49) 
มีบัตรชําระเงินมากขึน้เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา 
ผู้บริโภคในอินโดนีเซียนําเทรนดน้ี์ในภูมิภาคโดยมีการเตบิ
โตมากที่สุด ซ่ึงผู้ตอบแบบสํารวจกวา่ครึง่หน่ึง (รอ้ยละ 54) 
ระบุวา่�จจุบันมีบัตรชําระเงินมากกวา่เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา

�จจัยอื่น ๆ ที่มีส่วนผลักดนัทําให้การใช้เงินสดลดลง 
อาจเป็นการที่ผู้บริโภคนิยมใช้ช่องทางดจิิตอลมากขึน้ 
เช่น ผู้ตอบแบบสํารวจเกือบรอ้ยละ 80 ในเวยีดนาม
กล่าววา่ "อยากใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บ่อยขึน้ 
และลดการใช้เงนิสด" ซึง่นับเป็นอตัราทีสู่งทีสุ่ดในภมูภิาค

ทัศนคตดิงักล่าวเน้นยํา้ถึงพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปี และการเปลี่ยนแปลงน้ี
อาจบ่งถึงจุดสิน้สุดแห่งยุคการจับจ่ายดว้ยเงินสด

จํานวนเฉลีย่ของบตัรพลาสตกิชําระเงนิทีผู่บ้ริโภคมี ในกระเป๋า, 2558
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ขณะที่ทั่วเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ีความนิยมเป็นเจ้าของ
บัตรชําระเงินและใช้จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ ข้อมูล
การชําระเงินใน�จจุบันแสดงให้เห็นวา่ยังมีพืน้ที่ความ
เป็นไปไดสู้งที่ช่องทางเหล่าน้ีจะเข้ามาแทนที่การใช้จ่ายดว้ย
เงินสดในชีวติประจําวนั

สิงคโปรนํ์าหน้าภูมิภาคในแง่ของการใช้บัตรแทนการจ่าย
ดว้ยเงินสด (มีการใช้จ่ายส่วนบุคคลดว้ยเงินสดและเช็ค
เพียงรอ้ยละ 26) ส่วนตลาดอื่นๆ ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตย้ังคงใช้เงินสดกันอยู่เป็นจํานวนมาก

�จจุบัน รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) 
ตอ่ปีภายในประเทศ สําหรบัเขตเมืองหลัก 6 แห่ง
ของเวยีดนามคอื 1,589 ล้านล้านดองเวยีดนาม 
และการชําระเงินดว้ยบัตรมีเพียงรอ้ยละ 3 ทําให้ โอกาสใน
การใช้บตัรแทนทีเ่งนิสดจงึมอียู่มากไมเ่พยีงในสภาพแวดล้
อมแบบพบปะตอ่หน้าแต่ ในทางอีคอมเมิรซ์ดว้ยเช่นกัน 
รอ้ยละ 50 ของการใช้จ่ายทางอีคอมเมิรซ์เป็นการชําระ
เงินดว้ยบัตร ส่วนที่เหลือเป็นการชําระเงินปลายทาง  

ในทํานองเดยีวกัน ประชากรเขตเมืองในประเทศที่สําคญั 
เช่น ฟิลิปปินส์ (รอ้ยละ 87) อินโดนีเซีย (รอ้ยละ 87) 
ไทย (รอ้ยละ 84) และมาเลเซีย (รอ้ยละ 73) ระบุวา่
คา่ใช้จา่ยส่วนบคุคลของผูบ้ริโภคส่วนใหญชํ่าระดว้ยเงนิสด 
แมว้า่การใช้งานโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ตทัว่ภมูภิาค
จะมีระดบัสูง

โอกาสสําคญัที่จะมีการใช้บัตรแทนเงินสดมากขึน้



ความนิยมดา้นการซือ้สินคา้
ออนไลน์ที่เพิ่มขึน้

การเพิ่มขึน้ของ
อีคอมเมิรซ์และ
เอ็มคอมเมิรซ์ 



การเตบิโตของอีคอมเมิรซ์และ
เอ็มคอมเมิรซ์ 

ประชากรที่ ใช้งานส่ือดจิิตอลใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ีจํานวน
เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ พรอ้มอัตรา
ผู้ ใช้งานอินเทอรเ์น็ตรายใหมท่ีเ่พิม่
ขึน้เรว็กวา่ประชากรทั่วไปถึงเกือบ
ส่ีเท่า ในภูมิภาคน้ี ผู้ ใช้งาน
อินเทอรเ์น็ตใน�จจุบันมีทัง้หมด 
225 ล้านราย โดยคดิเป็นอัตรา
การใช้งานรอ้ยละ 36

สิงคโปรนํ์าหน้าในภูมิภาค มีผู้ ใช้งานอินเทอรเ์น็ตที่
รอ้ยละ 81 ในประเทศไทยมีจํานวนผู้ ใช้งานอินเทอรเ์น็ต
รอ้ยละ 47 ซ่ึงถือวา่เพิ่มขึน้มากที่สุดเมื่อเทียบกับปี 2557 
นอกจากน้ี ผู้ ใช้งานอินเทอรเ์น็ตในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตย้ังใช้เวลาท่องโลกออนไลน์นานพอสมควร 
ซ่ึงสูงกวา่ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิก ผู้ ใช้ โดยเฉลี่ย
ในฟิลิปปินส์ เวยีดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
ใช้เวลาท่องอินเทอรเ์น็ตมากกวา่ 5 ช่ัวโมงตอ่วนั 
ส่วนผู้ ใช้ ในฟิลิปปินส์ ใช้เวลาท่องอนิเทอรเ์น็ตนานท่ีสุดถึง 
6 ช่ัวโมงตอ่วนั ในทางกลับกัน ผู้ ใช้งานอินเทอรเ์น็ตใน
ญี่ปุ่น เกาหลี ใต ้และฮ่องกงใช้เวลาในโลกออนไลน์น้อย
กวา่สามช่ัวโมงครึง่ตอ่วนั

ระยะเวลาใช้อินเทอรเ์น็ตโดยเฉลี่ย (ช่ัวโมง/วนั)
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จากผลสํารวจเกี่ยวกับการศึกษา
เรือ่งทัศนคตกิารชําระเงินของ
ผู้บริโภคประจําปี 2558 ประชากร
รอ้ยละ 70 ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตร้ะบุวา่จับจ่ายซือ้ของทาง
ออนไลน์อย่างน้อยเดอืนละครัง้

การซือ้สินคา้ออนไลน์จะเตบิโตอย่างรวดเรว็ใน
ภูมิภาค เน่ืองจากอีคอมเมิรซ์เข้ามามีบทบาทในชีวติ
ประจําวนัมากขึน้เรือ่ย ๆ ผลการสํารวจพบวา่ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ีการใช้เวลาเพื่อจับจ่าย
ซือ้ของทางออนไลน์โดยเฉลี่ยประมาณ 46 นาทีตอ่วนั

ผู้บริโภครอ้ยละ 40 กล่าววา่ ความสะดวกโดยทั่วไป
เป็นเหตผุลหลักในการจับจ่ายซือ้ของออนไลน์ 
ขณะที่ ในอินโดนีเซีย "การจัดส่งสินคา้ถึงบ้าน" คอื
เหตผุลหลัก การเดนิทางเป็นหมวดหมู่ยอดนิยม
สําหรบัการจับจ่ายซือ้ของทางออนไลน์ ยกเวน้ใน
เวยีดนามและไทยที่การซือ้ของทางออนไลน์เกี่ยวกับ
ซอฟตแ์วรแ์ละเน้ือหาแอปฯ เป็นที่นิยมสูงสุด 

นอกจากน้ี การเตบิโตดา้นการซือ้ของออนไลน์มี
ส่วนส่งเสรมิให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการขาย
เพิ่มมากขึน้ เช่น Singles Day (11 พฤศจิกายน), 
Black Friday/Cyber Monday Sale และ 
12.12 (12 ธันวาคม) ในเอเชีย 

กิจกรรมระหวา่งประเทศเหล่าน้ีช่วยกระตุน้การซือ้ขาย
สินคา้ตา่งประเทศ เน่ืองจากผู้บริโภคมองหาช่องทาง
การประหยัดคา่ใช้จ่ายมากขึน้ และตอ้งการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีจําหน่ายตามหน้ารา้นทั่วไปในประเทศ

ผู้ตอบแบบสํารวจรอ้ยละ 80 จากเวยีดนามที่ระบุวา่
ตนเองจับจ่ายซือ้ของตา่งประเทศเป็นประจํา กล่าววา่ 
"การเข้าถึงผลิตภัณฑ์" เป็นแรงจูงใจหลักในการซือ้
สินคา้ตา่งประเทศ ในทางกลับกัน การประหยัดคา่
ใช้จ่ายจากการซือ้สินคา้ตา่งประเทศเป็นเหตผุลหลัก
ของผู้บริโภคในสิงคโปร ์(รอ้ยละ 72) และอินโดนีเซีย 
(รอ้ยละ 73) สําหรบัการจับจ่ายซือ้ของในเวบ็ไซต์
ตา่งประเทศ

บัตรเครดติเป็นวธิีการชําระเงินที่ผู้ซือ้สินคา้
ตา่งประเทศนิยมใช้ ผู้ซือ้สินคา้ตา่งประเทศทาง
อีคอมเมิรซ์ในสิงคโปรม์ีจํานวนสูงกวา่ประเทศอื่นๆ 
ในภูมิภาค โดยผู้ตอบแบบสํารวจรอ้ยละ 73 เลือก
ชําระเงินดว้ยบัตร ตามดว้ยมาเลเซีย (รอ้ยละ 51) 
ไทย (รอ้ยละ 38) อินโดนีเซีย (รอ้ยละ 36) และ
เวยีดนาม (รอ้ยละ 34) แต่ ในประเทศอย่าง
ฟิลิปปินส์ อีคอมเมิรซ์เป็นช่องทางที่ ใช้กันเป็น
ส่วนใหญ่ภายในประเทศ ซ่ึงอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 77  

ปรมิาณการใช้งานอินเทอรเ์น็ตที่เพิ่มสูงขึน้ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตม้ีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึน้ของ
ตลาดโทรศัพท์มือถือในภูมิภาค อัตราการเช่ือมตอ่
อินเทอรเ์น็ตทางโทรศัพท์มือถือโดยเฉลี่ยในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตอ้ยู่ที่รอ้ยละ 119 ซ่ึงมากกวา่
คา่เฉลี่ยทั่วโลกที่รอ้ยละ 98 การเข้าถึงระบบดจิิทัลน้ี
เรง่ให้เกิดกิจกรรมการซือ้ขายเอ็มคอมเมิรซ์

ผู้ตอบแบบสํารวจประมาณรอ้ยละ 23 จากสิงคโปร ์
ไดซื้อ้สินคา้ทางออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือในช่วง
เดอืนที่ผ่านมา ซ่ึงสูงที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ประเทศที่ตามมา ไดแ้ก่ ไทย (รอ้ยละ 19) มาเลเซีย 
(รอ้ยละ 18) เวยีดนาม (รอ้ยละ 16) ฟิลิปปินส์ 
(รอ้ยละ 11) และอินโดนีเซีย (รอ้ยละ 9)

ในภาพรวมของทั่วทัง้ภูมิภาค แพลตฟอรม์บน
อุปกรณ์มือถือมีอัตราการเตบิโตรอ้ยละ 22 ตอ่ปี
ตัง้แตปี่ 2557 โดยพบวา่ ผู้ตอบแบบสํารวจจาก
อินโดนีเซีย (รอ้ยละ 36) จีน (รอ้ยละ 34) และ
ไตห้วนั (รอ้ยละ 28) มีอัตราการเจรญิเตบิเตบิโต
ดา้นเอ็มคอมเมิรซ์มากที่สุดในแตล่ะปี

70%
จับจ่ายซือ้ของทางออนไลน์
อย่างน้อยเดอืนละครัง้ 

/  14



การซือ้สินคา้ออนไลน์จะเตบิโตอย่างรวดเรว็ใน
ภูมิภาค เน่ืองจากอีคอมเมิรซ์เข้ามามีบทบาทในชีวติ
ประจําวนัมากขึน้เรือ่ย ๆ ผลการสํารวจพบวา่ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ีการใช้เวลาเพื่อจับจ่าย
ซือ้ของทางออนไลน์โดยเฉลี่ยประมาณ 46 นาทีตอ่วนั

ผู้บริโภครอ้ยละ 40 กล่าววา่ ความสะดวกโดยทั่วไป
เป็นเหตผุลหลักในการจับจ่ายซือ้ของออนไลน์ 
ขณะที่ ในอินโดนีเซีย "การจัดส่งสินคา้ถึงบ้าน" คอื
เหตผุลหลัก การเดนิทางเป็นหมวดหมู่ยอดนิยม
สําหรบัการจับจ่ายซือ้ของทางออนไลน์ ยกเวน้ใน
เวยีดนามและไทยที่การซือ้ของทางออนไลน์เกี่ยวกับ
ซอฟตแ์วรแ์ละเน้ือหาแอปฯ เป็นที่นิยมสูงสุด 

นอกจากน้ี การเตบิโตดา้นการซือ้ของออนไลน์มี
ส่วนส่งเสรมิให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการขาย
เพิ่มมากขึน้ เช่น Singles Day (11 พฤศจิกายน), 
Black Friday/Cyber Monday Sale และ 
12.12 (12 ธันวาคม) ในเอเชีย 

กิจกรรมระหวา่งประเทศเหล่าน้ีช่วยกระตุน้การซือ้ขาย
สินคา้ตา่งประเทศ เน่ืองจากผู้บริโภคมองหาช่องทาง
การประหยัดคา่ใช้จ่ายมากขึน้ และตอ้งการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีจําหน่ายตามหน้ารา้นทั่วไปในประเทศ

ตลาดเอ็มคอมเมริซ์ทีนั่บวนัย่ิงเขม้ขน้ขึน้ผู้ตอบแบบสํารวจรอ้ยละ 80 จากเวยีดนามที่ระบุวา่
ตนเองจับจ่ายซือ้ของตา่งประเทศเป็นประจํา กล่าววา่ 
"การเข้าถึงผลิตภัณฑ์" เป็นแรงจูงใจหลักในการซือ้
สินคา้ตา่งประเทศ ในทางกลับกัน การประหยัดคา่
ใช้จ่ายจากการซือ้สินคา้ตา่งประเทศเป็นเหตผุลหลัก
ของผู้บริโภคในสิงคโปร ์(รอ้ยละ 72) และอินโดนีเซีย 
(รอ้ยละ 73) สําหรบัการจับจ่ายซือ้ของในเวบ็ไซต์
ตา่งประเทศ

บัตรเครดติเป็นวธิีการชําระเงินที่ผู้ซือ้สินคา้
ตา่งประเทศนิยมใช้ ผู้ซือ้สินคา้ตา่งประเทศทาง
อีคอมเมิรซ์ในสิงคโปรม์ีจํานวนสูงกวา่ประเทศอื่นๆ 
ในภูมิภาค โดยผู้ตอบแบบสํารวจรอ้ยละ 73 เลือก
ชําระเงินดว้ยบัตร ตามดว้ยมาเลเซีย (รอ้ยละ 51) 
ไทย (รอ้ยละ 38) อินโดนีเซีย (รอ้ยละ 36) และ
เวยีดนาม (รอ้ยละ 34) แต่ ในประเทศอย่าง
ฟิลิปปินส์ อีคอมเมิรซ์เป็นช่องทางที่ ใช้กันเป็น
ส่วนใหญ่ภายในประเทศ ซ่ึงอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 77  

ปรมิาณการใช้งานอินเทอรเ์น็ตที่เพิ่มสูงขึน้ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตม้ีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึน้ของ
ตลาดโทรศัพท์มือถือในภูมิภาค อัตราการเช่ือมตอ่
อินเทอรเ์น็ตทางโทรศัพท์มือถือโดยเฉลี่ยในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตอ้ยู่ที่รอ้ยละ 119 ซ่ึงมากกวา่
คา่เฉลี่ยทั่วโลกที่รอ้ยละ 98 การเข้าถึงระบบดจิิทัลน้ี
เรง่ให้เกิดกิจกรรมการซือ้ขายเอ็มคอมเมิรซ์

ผู้ตอบแบบสํารวจประมาณรอ้ยละ 23 จากสิงคโปร ์
ไดซื้อ้สินคา้ทางออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือในช่วง
เดอืนที่ผ่านมา ซ่ึงสูงที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ประเทศที่ตามมา ไดแ้ก่ ไทย (รอ้ยละ 19) มาเลเซีย 
(รอ้ยละ 18) เวยีดนาม (รอ้ยละ 16) ฟิลิปปินส์ 
(รอ้ยละ 11) และอินโดนีเซีย (รอ้ยละ 9)

ในภาพรวมของทั่วทัง้ภูมิภาค แพลตฟอรม์บน
อุปกรณ์มือถือมีอัตราการเตบิโตรอ้ยละ 22 ตอ่ปี
ตัง้แตปี่ 2557 โดยพบวา่ ผู้ตอบแบบสํารวจจาก
อินโดนีเซีย (รอ้ยละ 36) จีน (รอ้ยละ 34) และ
ไตห้วนั (รอ้ยละ 28) มีอัตราการเจรญิเตบิเตบิโต
ดา้นเอ็มคอมเมิรซ์มากที่สุดในแตล่ะปี

การลบช่องวา่งระหวา่งการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์มือถือ
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จากผลสํารวจเกี่ยวกับการศึกษา
เรือ่งทัศนคตกิารชําระเงินของ
ผู้บริโภคประจําปี 2558 ประชากรใน
เวยีดนามและฟิลิปปินส์กวา่รอ้ยละ 
60 ใช้อุปกรณ์มือถือในการจับจ่าย
ซือ้ของทางออนไลน์ 

ผลสํารวจในครัง้น้ียังแสดงให้เห็นอีกวา่ประชากร
ในภูมิภาคเริม่ซือ้สินคา้ออนไลน์บางประเภทโดยใช้
อุปกรณ์มือถือเมื่อปีที่ผ่านมาเท่าน้ัน เช่น ในมาเลเซีย 
ผู้บริโภครอ้ยละ 75 เริม่ใช้อุปกรณ์มือถือ
เพื่อซือ้สินคา้อุปโภคบริโภคเพียงตัง้แตปี่ 2557

เอ็มคอมเมิรซ์จะกระตุน้การเตบิโตของอีคอมเมิรซ์
มากขึน้สําหรบัหลากหลายตลาดในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตร้ายงานผลการวจิัยอีกฉบับหน่ึงที่เผยแพร่
โดยฟรอสต ์แอนด ์ซัลลิแวน ระบุถึงการคาดการณ์
การซือ้สินคา้ทางออนไลน์และทางอุปกรณ์
มือถือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้วา่น่าจะสูงกวา่ 
25 พันล้านดอลลารส์หรฐัภายในปี 2563 

การที่เอ็มคอมเมิรซ์ไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้สําหรบักลุ่ม
ผู้บริโภคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ยังมีส่วนส่งเสรมิ
การลดช่องวา่งระหวา่งช่องทางผ่านอุปกรณ์มือถือ
กับช่องทางอีคอมเมิรซ์แบบเดมิ สําหรบัการซือ้สินคา้
ทางออนไลน์ (เช่น แล็ปท็อป หรอืคอมพิวเตอรต์ัง้โตะ๊) 

ผู้บริโภคซือ้ของทางออนไลน์มากขึน้ผ่านโทรศัพท์
มือถือ ความนิยมดา้นเอ็มคอมเมิรซ์ที่เพิ่มขึน้น้ี
กระตุน้ให้ผู้ ให้บรกิารทางการเงินและบรษัิทเทคโนโลยี
เพิ่มศักยภาพการชําระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือ เพื่อ
คงอยู่ ในแถวหน้าและเพิ่มความมั่นใจในธุรกิจของตน
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โอกาสในอนาคต

แม้จะมีการซือ้สินคา้ทางออนไลน์บ่อยมากขึน้ 
ผู้บริโภคจํานวนไม่น้อยในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตท้ี่ยกเลิกการส่ังซือ้สินคา้ทางออนไลน์ในช่วง 6 
เดอืนที่ผ่านมา นอกเหนือจากสิงคโปรท์ี่ผู้ ใช้สองใน
สามรายไม่ไดท้ําธุรกรรมทางออนไลน์อย่างสมบูรณ์ 
ผู้บริโภคมากกวา่รอ้ยละ 80 ในส่วนอื่น ๆ ของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้คยยกเลิกการส่ังซือ้สินคา้
ทางออนไลน์ 

วซ่ีาไดเ้ปิดตวั Visa Checkout ในสิงคโปรแ์ละ
มาเลเซีย เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซือ้สินคา้ทาง
ออนไลน์ที่ง่ายดายสําหรบัผู้บริโภค Visa Checkout 
มอบประสบการณ์การชําระเงินที่ราบรืน่ ซ่ึงสะดวกใน
การใช้งานและประหยัดเวลา การทําธุรกรรมทุกครัง้ 
ผู้ ใช้เพียงใส่ช่ือและรหัสผ่านเพื่อชําระเงิน แทน
หมายเลขบัตรชําระเงิน 16 หลักและวนัหมดอายุ 
ทําให้การซือ้สินคา้ทางออนไลน์มีความง่ายดายขึน้
เมื่อใช้สมารท์โฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป หรอื
คอมพิวเตอร ์

Visa Checkout จัดการ�ญหาบางส่วนที่ผู้ซือ้ทางออนไลน์ประสบ โดยลดจํานวน
ขัน้ตอนที่จําเป็นในการซือ้สินคา้ออนไลน์ ช่วยยกระดบัประสบการณ์การซือ้สินคา้
โดยรวมใหด้มีากยิง่ขึน้ และบรกิารน้ีสามารถใช้ ได้ ในอปุกรณ์ทกุชนิด ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญั
เน่ืองจากการยกเลิกการทําธุรกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่เกิดขึน้เมื่อใช้อุปกรณ์มือถือ

ไม่สะดวกที่จะตอ้ง
กรอกรายละเอียดส่วน
บุคคลซํา้

กระบวนการชําระเงิน
ยุ่งยากเกินไป

ไม่ตอ้งการบันทึก
รายละเอยีดส่วนบคุคล

86%
ทําธุรกรรมสาํเรจ็

51%
มีอัตราการ

ตัดสนิใจซือ้
เพ่ิมขึน้

7%
มูลค่าต่อ

ตระกรา้สนิค้า
โดยเฉล่ียสูงขึน้

เหตผุลสามอันดบัแรกที่ทําให้ยกเลิกการส่ังซือ้สินคา้ทางออนไลน์
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Visa Checkout เปิดตวัเมื่อปี 2557 ใน
สหรฐัอเมรกิา และมีการศึกษาวจิัยเมื่อเรว็ ๆ น้ี
เพื่อประเมินรปูแบบการซือ้สินคา้ระหวา่งลูกคา้ที่ชําระเงิน
แบบเดมิเทียบกับลูกคา้ Visa Checkout 
ซ่ึงการศึกษาวจิัยครัง้น้ีแสดงให้เห็นวา่ลูกคา้ที่สมัคร 
Visa Checkout รอ้ยละ 86 ทําธุรกรรมจากรายการ
สินคา้ในตะกรา้สําเรจ็เมื่อเทียบกับลูกคา้ที่ชําระเงิน
แบบเดมิ นอกจากน้ี ลูกคา้ที่สมัคร Visa Checkout 
มีอัตราการตดัสินใจซือ้ง่ายขึน้ถึงรอ้ยละ 51 
และมีมูลคา่เฉลี่ยตอ่ตระกรา้สินคา้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 
เมื่อเทียบกับลูกคา้ที่ชําระเงินแบบเดมิ



การชําระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือและ
กระเป๋าเงินดจิิตอลกําลังเปลี่ยนวธิีการ
จา่ยเงนิของผูบ้รโิภค

สู่ โลกดจิิตอล 



วซ่ีาให้ความสนใจกับอนาคตและพรอ้มสําหรบัยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง 
การชําระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือและกระเป๋าเงินดจิิตอลกําลังเปลี่ยนวธิี

การชําระเงินของผู้บริโภค

เทคโนโลยีการชําระเงินระบบไรสั้มผัสของวซ่ีา หรอื 
Visa payWave มีวตัถุประสงคแ์รกเริม่ คอื ทําให้
การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ลดความยุ่งยากที่ผู้บริโภค
ตอ้งพกเงินสดเพื่อซือ้สินคา้จุกจิก ในสิงคโปร ์Visa 
payWave เริม่ใช้งานในปี 2550 และ�จจุบันมี
การทําธุรกรรมผ่าน Visa payWave มากกวา่ 
6 ล้านครัง้ตอ่เดอืน Visa payWave ไดร้บั
ความนิยมอย่างมากในช่องทางการจําหน่ายบางประเภท 
เช่น ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ซ่ึงการทําธุรกรรมมากกวา่
หน่ึงในสองครัง้ภายในประเทศ คอื การชําระเงินผ่านระบบ
ไรสั้มผัสของวซ่ีา 

Visa payWave สรา้งโอกาสในการแทนที่เงินสดได้
เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะการซือ้สินคา้ประจําวนัหรอื
การทําธุรกรรมเพื่อซือ้สินคา้ขนาดเล็ก ในฟิลิปปินส์ 
การซือ้สินคา้ประจําวนัมีตวัเลขสูงถึงเกือบรอ้ยละ 
90 ของการทําธุรกรรม ณ รา้นคา้ภายในประเทศ
ทัง้หมด ซ่ึงกระตุน้การบริโภคส่วนบุคคลสูงถึง 
1,783 ล้านเปโซฟิลิปปินส์

เมื่อมีผู้บริโภคเป็นเจ้าของและใช้สมารท์โฟนในชีวติ
ประจําวนัมากขึน้ ทําให้การชําระเงินผ่านอุปกรณ์
มือถือเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย การเริม่นําอุปกรณ์มือถือมาใช้
ในการชําระเงินจะเป็นแรงผลักดนัสําคญัใน
การปรบัโฉมหน้านวตักรรมแห่งอนาคต

จํานวนผู้ ใช้สมารท์โฟนทั่วโลกคาดวา่จะมีมากกวา่ 
2 พันล้านคนก่อนสิน้ปี 2559 เช่น อินโดนีเซีย
คาดการณ์วา่จะมีผู้ ใช้สมารท์โฟนมากกวา่ 100 ล้านคน
ก่อนปี 2561 ซ่ึงจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากร
ผู้ ใช้สมารท์โฟนมากที่สุดเป็นอันดบัส่ีของโลก 
นอกจากน้ี ตลาดอื่น ๆ  ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้ังแสดง
การเตบิโตดา้นการใช้สมารท์โฟนอย่างมหาศาลในอีก
สองปีข้างหน้า - ฟิลิปปินส์ (39.4 ล้าน) เวยีดนาม 
(32 ล้าน) และไทย (26.8 ล้าน)
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ผู้บริโภคทั่วเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ริม่ใช้อุปกรณ์
มือถือเพื่อการชําระเงินมากขึน้ ซ่ึงการชําระเงินระบบ
ไรสั้มผัสโดยใช้เทคโนโลยีส่ือสารไรส้ายระยะสัน้ (NFC) 
หรอืการส่งผ่านข้อมูลแบบไรส้ายดว้ยคลื่นแม่เหล็ก 
(MST) ช่วยให้ผู้บริโภคถือสมารท์โฟนใกล้กับ
เครือ่งอ่านบัตรในการชําระเงิน ความสามารถน้ีกําลังเป็น
ที่นิยมมากขึน้เรือ่ย ๆ ในภูมิภาค โดยผู้บริโภครอ้ยละ 
68 กล่าววา่ประสงคท์ี่จะชําระเงินในรา้นคา้โดยใช้
อุปกรณ์มือถือ มากกวา่ที่จะใช้เงินสดหรอืเช็ค

จากการศึกษาวจิัยทัศนคตติอ่อุปกรณ์มือถือ พบวา่ 
ผู้ตอบแบบสํารวจชาวมาเลเซียรอ้ยละ 45 เคยใช้
การชําระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือ หรอือย่างน้อยเคย
พิจารณาช่องทางการชําระเงินดงักล่าว มีการดาํเนิน
การศึกษาเรือ่งน้ีในไทยเช่นกัน พบวา่ผู้ตอบ
แบบสํารวจรอ้ยละ 58 กล่าววา่จะพิจารณาหรอืใช้
การชําระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือ เมื่อถามวา่หากไม่มีบัตร
พลาสตกิให้ ใช้งาน และหันมาใช้การชําระเงินผ่าน
อุปกรณ์มือถือแทน ผู้ตอบแบบสํารวจรอ้ยละ 61 
ในไทยเห็นดว้ย เมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสํารวจ
รอ้ยละ 50 ในมาเลเซีย  



เทคโนโลยีการชําระเงินระบบไรสั้มผัสของวซ่ีา หรอื 
Visa payWave มีวตัถุประสงคแ์รกเริม่ คอื ทําให้
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6 ล้านครัง้ตอ่เดอืน Visa payWave ไดร้บั
ความนิยมอย่างมากในช่องทางการจําหน่ายบางประเภท 
เช่น ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ซ่ึงการทําธุรกรรมมากกวา่
หน่ึงในสองครัง้ภายในประเทศ คอื การชําระเงินผ่านระบบ
ไรสั้มผัสของวซ่ีา 

Visa payWave สรา้งโอกาสในการแทนที่เงินสดได้
เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะการซือ้สินคา้ประจําวนัหรอื
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การซือ้สินคา้ประจําวนัมีตวัเลขสูงถึงเกือบรอ้ยละ 
90 ของการทําธุรกรรม ณ รา้นคา้ภายในประเทศ
ทัง้หมด ซ่ึงกระตุน้การบริโภคส่วนบุคคลสูงถึง 
1,783 ล้านเปโซฟิลิปปินส์

เมื่อมีผู้บริโภคเป็นเจ้าของและใช้สมารท์โฟนในชีวติ
ประจําวนัมากขึน้ ทําให้การชําระเงินผ่านอุปกรณ์
มือถือเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย การเริม่นําอุปกรณ์มือถือมาใช้
ในการชําระเงินจะเป็นแรงผลักดนัสําคญัใน
การปรบัโฉมหน้านวตักรรมแห่งอนาคต

จํานวนผู้ ใช้สมารท์โฟนทั่วโลกคาดวา่จะมีมากกวา่ 
2 พันล้านคนก่อนสิน้ปี 2559 เช่น อินโดนีเซีย
คาดการณ์วา่จะมีผู้ ใช้สมารท์โฟนมากกวา่ 100 ล้านคน
ก่อนปี 2561 ซ่ึงจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากร
ผู้ ใช้สมารท์โฟนมากที่สุดเป็นอันดบัส่ีของโลก 
นอกจากน้ี ตลาดอื่น ๆ  ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้ังแสดง
การเตบิโตดา้นการใช้สมารท์โฟนอย่างมหาศาลในอีก
สองปีข้างหน้า - ฟิลิปปินส์ (39.4 ล้าน) เวยีดนาม 
(32 ล้าน) และไทย (26.8 ล้าน)

32 ล้าน

26.8 ล้าน

39.4 ล้าน

ล้าน100 จํานวนผู้ ใช้สมารท์โฟนที่คาดการณ์
ก่อนปี 2561
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ผู้บริโภคทั่วเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ริม่ใช้อุปกรณ์
มือถือเพื่อการชําระเงินมากขึน้ ซ่ึงการชําระเงินระบบ
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การชําระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือ หรอือย่างน้อยเคย
พิจารณาช่องทางการชําระเงินดงักล่าว มีการดาํเนิน
การศึกษาเรือ่งน้ีในไทยเช่นกัน พบวา่ผู้ตอบ
แบบสํารวจรอ้ยละ 58 กล่าววา่จะพิจารณาหรอืใช้
การชําระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือ เมื่อถามวา่หากไม่มีบัตร
พลาสตกิให้ ใช้งาน และหันมาใช้การชําระเงินผ่าน
อุปกรณ์มือถือแทน ผู้ตอบแบบสํารวจรอ้ยละ 61 
ในไทยเห็นดว้ย เมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสํารวจ
รอ้ยละ 50 ในมาเลเซีย  



กรณีศึกษา NTUC FairPrice 
(สิงคโปร)์

Visa payWave คอืเทคโนโลยีการชําระเงินระบบ
ไรสั้มผัสที่มีอยู่บนบัตรวซ่ีา ที่มีสัญลักษณ์ 
Visa payWave การทําธุรกรรมผ่าน Visa payWave 
มีความปลอดภัยเทียบเท่าการทําธุรกรรมผ่าน
บัตรวซ่ีาแบบชิปและมีระดบัความปลอดภัยหลายชัน้เท่
ากัน นอกจากน้ี Visa payWave คอืบัตรที่จะไม่อยู่ห่าง
จากมือของผู้ ใช้ ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงตอ่การทุจรติ
Visa payWave ไม่จําเป็นตอ้งให้พนักงานคดิเงิน

รดูบัตร และไม่ตอ้งเซ็นช่ือหรอืใส่รหัส PIN 
(รหัสประจําตวั) สําหรบัการซือ้สินคา้ยอดเงินตํา่กวา่ 
100 ดอลลารสิ์งคโปร ์จึงเป็นวธิีชําระเงินที่รวดเรว็ที่มา
พรอ้มกับธุรกรรมผ่านระบบของวซ่ีาที่ปลอดภัย

ตวัเลขที่สําคญั

• ปรมิาณการทําธุรกรรมผ่าน Visa payWave ในสิงคโปรเ์ตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเตบิโตสูงขึน้กวา่
 รอ้ยละ 60 ในแตล่ะปีตัง้แตต่ลุาคม 2559 และมียอดการทําธุรกรรมสูงกวา่ 6 ล้านรายการตอ่เดอืน

• การศึกษาวจิัยตา่ง ๆ แสดงให้เห็นวา่การชําระเงินแบบไรสั้มผัส:

 - ประหยัดเวลาเมื่อจ่ายเงิน

 - เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับบัตรเดบิต/เครดติ

 - ลดความจําเป็นที่ตอ้งใช้เงินสด

 - รา้นคา้หลากหลายแห่งยินดรีบับัตรวซ่ีา
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NTUC FairPrice 
คอืผู้คา้ปลีกรายใหญ่ที่สุดในสิงคโปรท์ี่ปรบัใช้เทคโนโลยี 
Visa payWave

• การจับจ่ายในซูเปอรม์ารเ์ก็ตมียอดธุรกรรม
 ผ่าน Visa payWave มากกวา่รอ้ยละ 50 
 ณ ตุลาคม 2559 
• การทําธุรกรรมผ่าน Visa payWave 
 มีมากกวา่ 2.4 ล้านครัง้ท่ี FairPrice 
 ณ ตุลาคม 2559 ซ่ึงสูงกวา่การทําธุรกรรมผ่าน 
 Visa payWave ทัง้หมดในสงิคโปรร์อ้ยละ 30 

สิงคโปรย์ังคงเดนิหน้าเป็นผู้นํานวตักรรมการชําระเงินใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยจํานวนการทําธุรกรรมแบบ
ไรสั้มผัสผ่าน Visa payWave สูงกวา่ 6 ล้านรายการ 
ณ ตลุาคม 2559 ซ่ึงหมายถึงมากกวา่รอ้ยละ 40 
เมื่อเทียบกับการทําธุรกรรม ณ รา้นคา้ ผ่านวซ่ีาทัง้หมด 
ความสําเรจ็น้ีไดร้บัการสนับสนุนโดยผลวจิัยจาก
การศึกษาเรือ่งทัศนคตกิารชําระเงินของผู้ ใช้บัตรวซ่ีาปี 2558 
ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่สิงคโปรอ์ยู่ที่อันดบัสูงสุดในภูมิภาค 
ทัง้การรบัรู ้(รอ้ยละ 87) และการชําระเงินดว้ยระบบไรสั้มผัส 
(รอ้ยละ 65)

ความนิยมชําระเงินดว้ยระบบ
ไรสั้มผัสที่ซูเปอรม์ารเ์ก็ตเป็น
สัญญาณวา่ผู้บริโภครูสึ้กสะดวก
กับเทคโนโลยีน้ี และแสดงถึง
ศักยภาพการเปลี่ยนจากธนบัตรและ
เหรยีญรปูแบบเดมิ ในสภาพแวดล้อม
ที่มีปรมิาณการชําระเงินสูง
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ความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้ ใช้คอื
ส่ิงสําคญัสําหรบักระเป๋าเงินดจิิตอล 

โทเค็นช่วยให้สามารถชําระเงินดจิิตอลโดยไม่เปิดเผย
รายละเอียดบัญชีจรงิที่อาจเส่ียงตอ่การเกิด
ความเสียหาย นอกจากน้ี ยังช่วยยกระดบัประสบการณ์
โดยรวมของผู้ ใช้ เน่ืองจากเป็นการชําระเงินทางออนไลน์
ที่แสนง่ายและไม่ตอ้งใช้บัตร 

กระเป๋าเงินดจิิตอลนํามาใช้อย่างกวา้งขวางเพื่อตอบรบัการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงิน
ผ่านอุปกรณ์มือถือตา่ง ๆ ซ่ึงโดยปกตแิล้วเป็นบรกิารผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยช่วยให้เข้าถึงบัญชี
ของคณุเหมือนกับบัตรตา่ง ๆ ที่คณุเก็บไว้ ในกระเป๋าเงินตอนน้ี เพียงแต่ไม่มีหนังเทอะทะที่หุ้มบัตรอยู่ 
แนวคดิน้ีเป็นที่รูจ้ักในหลายช่ือ รวมถึงกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และกระเป๋าเงินออนไลน์ 

กระเป๋าเงินดจิิตอลช่วยให้ผู้บริโภคทําธุรกรรมการเงินได้ โดยไม่ตอ้งใช้กระเป๋าเงินจรงิ ทัง้น้ี เงินไม่ไดเ้ป็น
ส่ิงเดยีวที่แลกเปลี่ยนผ่านสมารท์โฟนได ้ยังมีคปูอง คะแนนสะสม และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ที่ทํา
ธุรกรรมโดยใช้สมารท์โฟน ซ่ึงอาจมีข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหมายเลขบัญชีการชําระเงิน ที่อยู่จัดส่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์

นอกเหนือจากความรวดเรว็และปลอดภัยแล้ว กระเป๋าเงินยุคอนาคตยังช่วย:

• จัดการการชําระเงินและบัญชีของคณุ
• รบัข้อเสนอตา่ง ๆ จากรา้นคา้ที่คณุรูจ้ักและไวว้างใจ
• ตรวจเช็ค แลกเปลี่ยน และการสะสมคะแนน
• บันทึกใบเสรจ็ดจิิตอลและข้อมูลการรบัประกัน 
• แจ้งเตอืนเกี่ยวกับบัญชีและการซือ้สินคา้ของคณุ

เมื่อผู้บริโภคซือ้สินคา้เพิ่มมากขึน้ดว้ยอุปกรณ์
เช่ือมตอ่ ความตอ้งการดา้นประสบการณ์การชําระเงิน
ดจิิตอลที่ราบรืน่และปลอดภัยจึงสําคญั วซ่ีามุ่งมั่น
ที่จะใช้เทคโนโลยีขัน้สูงและมาตรการป้องกันการทุจรติ
เพื่อคุม้ครองผู้บริโภค 

บรกิาร วซ่ีาโทเค็น เทคโนโลยีดแูลรกัษา
ความปลอดภัยใหม่ที่นํามาใช้แทนการระบุข้อมูลบัญชีที่
อ่อนไหว เช่น หมายเลขบัญชี 16 หลักพรอ้มตวัระบุ
ดจิิตอลเฉพาะที่เรยีกวา่โทเค็น จะทําให้แน่ใจวา่ลูกคา้
สามารถใช้กระเป๋าเงินดจิิตอลอย่างปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการซือ้ขายทางดจิิตอล

กระเป๋าเงินดจิิตอล

/  23



การซือ้ผ่านอีคอมเมิรซ์กําลัง
กลายเป็นส่ิงทีพ่บเห็นไดท้ัว่ไป 

การใช้ โทเค็น
จะทําให้รา้นคา้ปลีกออนไลน์มี

ช่องทางการชําระเงินที่ลํา้สมัยและ
ปลอดภัย

การใช้โทเค็นเป็นวธิทีีป่ลอดภยั
สําหรบัผูบ้รโิภคในการชําระเงนิทีร่้าน 

เพยีงแคเ่ลือ่นบตัรผ่านอปุกรณ์
ทีอ่ยูใ่กลก้บัเครือ่งชําระเงนิ

ออนไลน์ ภายในรา้น
การชําระเงินดว้ยระบบวซ่ีามีแนวโน้ม

นํามาใช้กับแอพพลิเคช่ันอุปกรณ์
มือถือที่ลํา้สมัยเพิ่มมากขึน้เรือ่ย ๆ 

ซ่ึงช่วยให้คณุทําธุรกรรมตา่งๆ 
ไดง้่ายยิ่งขึน้

ในแอพฯ

บรกิารวซ่ีาโทเค็นใช้งานอย่างไร

1 PAIR JEANS
$ 27.00

ดําเนินการ
ชําระเงิน

11

ชําระเงินตอนน้ี

4000 1234 5600 9010

01/16

CARDHOLDER NAME

สิทธิประโยชน์สําคญัของบรกิารวซ่ีาโทเค็น

โทเค็นเป็นเทคโนโลยี
จากมาตรฐาน ISO 

ดงัน้ันรา้นคา้ ผู้ ให้บรกิาร 
และผู้ออกบัตรสามารถ

ประมวลผลและดาํเนินการ
เหมือนกับการชําระ

เงินผ่านบัตรแบบเดมิได้

หากอุปกรณ์มือถือ
สูญหายหรอืถูกโจรกรรม 
สามารถออกโทเค็นใหม่

ไดท้ันที โดยไม่ตอ้ง
เปลี่ยนหมายเลขบัญชี
หลักของผู้บริโภคหรอื
ออกบัตรพลาสตกิใหม่

สามารถจํากัดการใช้
โทเค็นกับรา้นคา้ อุปกรณ์

มือถือ ธุรกรรม หรอื
หมวดหมู่ที่เจาะจง

โทเค็นจะไม่เก็บข้อมูล
หมายเลขบัญชีหลักของ

ผู้บริโภคไว้ ในการทําธุรกรรม 
จึงลดความเส่ียงจาก

การบันทึกโทเค็นไว้ ในอุปกรณ์
มือถือ รา้นคา้ออนไลน์ หรอื

ในระบบคลาวดข์อง
แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์มือถือ

บรกิารใหม่รองรบัการ
ออกโทเค็นไดห้ลายครัง้
สําหรบับัญชีหลักเดยีว 

ซ่ึงแตล่ะโทเค็นจะผูกกับ
อุปกรณ์มือถือหรอื

บรกิารที่เจาะจง

/  24

กางเกงยีนส ์1 ตัว
27.00 ดอลลาร์

พิซซ่า 2 ถาด
20.00 ดอลลาร์



การชําระเงินแบบไรสั้มผัสที่รวดเรว็กวา่เงินสด
การชําระเงินระบบไรสั้มผัสจะเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากผู้บริโภคตอ้งการใช้เงินสด
น้อยลง การชําระเงินระบบไรสั้มผัสจะเป็นผลสําเรจ็ไดต้อ้งไดร้บัการสนับสนุนจากทั่วทัง้
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ความรูก้ับรา้นคา้และผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสรมิเทคโนโลยีน้ี
ให้เป็นวธิีการทําธุรกรรมที่รวดเรว็และสะดวกสบายยิ่งขึน้ การใช้ระบบไรสั้มผัสรปูแบบใหม่ 
เช่น อุปกรณ์สําหรบัสวมใส่ และการชําระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือ จะกระตุน้การใช้งาน
ไดด้ว้ยเช่นกัน

กระเป๋าเงินผ่านโทรศัพท์มือถือจะ
เปลี่ยนประสบการณ์การชําระเงิน

เทคโนโลยีพิเศษที่เข้ามามีส่วนในการชําระเงินผ่านโทรศัพท์
มือถือ จะส่งผลให้การชําระเงินในรา้นคา้โดยใช้สมารท์โฟนซ่ึง
ไม่ตอ้งใช้บัตรและกระเป๋าเงินจะเป็นที่ยอมรบัมากขึน้ วซ่ีาเป็น
เสาหลักในการเปลี่ยนแปลงครัง้น้ี โดยผู้พัฒนาโทรศัพท์
มือถือสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เรา เพื่อรบัรองวา่ขัน้ตอนการชําระเงินมีความปลอดภัยและ
ไม่ยุ่งยาก การทําธุรกรรมระบบไรสั้มผัสผ่านโทรศัพท์
มือถือกําลังนําทางการชําระเงินดจิิตอลในก้าวตอ่ไป และบรกิาร
วซ่ีาโทเค็นช่วยให้การธุรกรรมดงักล่าวมีความสะดวกและ
ปลอดภัย

กระเป๋าเงินดจิิตอลจะกลายเป็นมาตรฐาน และบรกิารตา่ง ๆ 
ของวซ่ีาจะยังคงมอบตวัเลือก ความสะดวกสบาย และ
ความปลอดภัยที่ดยีิ่งขึน้ให้กับผู้บริโภค พรอ้มกับช่วยเหลือให้
ลูกคา้ของเราสรา้งความเตบิโตทางธุรกิจ

ช่องทางการชําระเงินที่หลากหลาย

มองการณ์ ไกล: 
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อุปกรณ์แบบสวมใส่คอืตวัเลือกการชําระเงิน
แห่งอนาคต

ผู้บริโภคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้นใจที่จะชําระเงิน
โดยใช้เทคโนโลยีแบบสวมใส่ เช่น สายรดัข้อมือ และ
นาฬิกาข้อมืออัจฉรยิะผู้บริโภคที่ทําการสํารวจใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้ะบุวา่ โอกาสสามอันดบัแรก
ที่จะใช้อุปกรณ์สวมใส่เพื่อการชําระเงินคอือาหารและ
เครือ่งดืม่ (รอ้ยละ 57) บัตรชมภาพยนตร ์
(รอ้ยละ 51) และของชํา (รอ้ยละ 46)

ในทํานองเดยีวกันกับบัตรชําระเงินไรสั้มผัส การชําระ
เงินดว้ยอุปกรณ์สวมใส่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซือ้
สินคา้โดยเคลื่อนผ่านหรอืแตะอุปกรณ์เหนือเครือ่ง
ชําระเงิน ณ จุดขาย อุปกรณ์เหล่าน้ีสวมใส่ได้ ใน
รปูแบบเสือ้ผ้าหรอืเครือ่งประดบั เช่น นาฬิกาข้อมือ
อัจฉรยิะ สายรดัข้อมืออัจฉรยิะ และแวน่ตาอัจฉรยิะ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่จะวางจําหน่าย
ทั่วโลกประมาณ 275 ล้านเครือ่งในปี 2559 ซ่ึงเป็น
จํานวนที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 จาก 232 ล้านเครือ่ง
ในปี 2558 นอกจากน้ี ยังคาดการณ์วา่ในช่วงปี 
2558 ถึง 2560 การใช้นาฬิกาข้อมืออัจฉรยิะ
จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30 โดยส่วนมากเน่ืองจากบรษัิท
เทคโนโลยีหลายแห่งกระตุน้ให้อุปกรณ์สวมใส่เป็น
ไลฟ์สไตล์ตามกระแสนิยม อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคอาจ
เริม่ตระหนักวา่เทคโนโลยีแบบสวมใส่อาจเป็นได้
มากกวา่เครือ่งประดบั และสามารถนํามาใช้รว่มกับ
กิจกรรมในชีวติประจําวนั เช่น การชําระเงินซือ้ของชํา 
หรอืซือ้บัตรชมภาพยนตร์
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อ้างอิง:
1. การศึกษาวจิัยของ Moody’s Analytics "¤e Impact of Electronic Payments on Economic Growth" ไดว้เิคราะห์ผลกระทบของการเจาะตลาด

บัตรชําระเงินเกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชนของ 70 ประเทศในช่วง 5 ปีระหวา่งปี 2553 ถึงปี 2558

2. ภูมิทัศน์การชําระเงินของผู้บริโภคในเวยีดนาม 4,112 รายที่มีอายุ 18-54 ปี ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ตัง้แตปี่ 2558 การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ตดิตามการทําธุรกรรมของผู้บริโภคจากการใช้จ่ายตอ่วนั ตอ่เดอืน และตอ่ปีเพื่อตรวจสอบปรมิาณการชําระเงิน และความถี่ของการทําธุรกรรมตามจํานวน

หมวดหมู่ นอกจากน้ี ยังตรวจสอบปรมิาณกับ Euromonitor RBA และแหล่งข้อมูลทุตยิภูมิอื่น ๆ

3. ภูมิทัศน์การชําระเงินของผู้บริโภคในฟิลิปปินส์ 4,360 รายที่มีอายุ 18-54 ปี ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ตัง้แตปี่ 2558 การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ตดิตามการทําธุรกรรมของผู้บริโภคจากการใช้จ่ายตอ่วนั ตอ่เดอืน และตอ่ปี เพื่อตรวจสอบปรมิาณการชําระเงิน และความถี่ของการทําธุรกรรมตามจํานวน

หมวดหมู่ นอกจากน้ี ยังตรวจสอบปรมิาณกับ Euromonitor RBA และแหล่งข้อมูลทุตยิภูมิอื่น ๆ

4. การศึกษาวจิัย Visa Mobile Payment Attitudes ปี 2559 การศึกษาวจิัยน้ีดาํเนินการโดย YouGov โดยสอบถามชาวสิงคโปร ์1,000 ราย

เพื่อประเมินทัศนคตทิี่มีตอ่การชําระเงินทางอุปกรณ์มือถือ

5. การศึกษาวจิัยทัศนคตติอ่โทรศัพท์มือถือปี 2559 ดาํเนินการโดย YouGov โดยสอบถามผู้ตอบแบบสํารวจ 750 รายที่มีอายุ 18-55 ปี

ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เมื่อเดอืนกันยายน 2559

6. We are Social & IAB Singapore’s Compendium of Asia Pacic Digital Statistic: Digital, Social, And Mobile In Apac 2015, 

http://wearesocial.sg/blog/2015/03/digital-social-mobile-in-apac-in-2015/

7. Frost and Sullivan: ตลาดอีคอมเมิรซ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะมีมูลคา่เกิน 25 พันล้านดอลลารส์หรฐัในปี 2563 แม้จะมีความท้าทายตา่งๆ ก็ตาม

8. Gartner Report: ยอดขายอุปกรณ์สวมใส่ทั่วโลกจะเตบิโตรอ้ยละ 18.4 ในปี 2559 http://www.gartner.com/newsroom/id/3198018




