หนทางสู่อนาคต

เทรนด์การชําระเงินของลูกค้าในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้

สารบัญ
คํานํ า

4

้ สุดแห่งยุค: เงินสดและเช็ค
จุดสิน

6

้ เรือ่ ย ๆ
• ผู้บริ โภคนิ ยมใช้บัตรแทนการจ่ายเงินสดมากขึน

การเติบโตของอีคอมเมิรซ
์ และเอ็มคอมเมิรซ
์

12

้
• ความนิ ยมด้านการซือ้ สินค้าออนไลน์ ท่เี พิ่มขึน
้ ทุกวัน
• ตลาดเอ็มคอมเมิรซ
์ ที่เข้มข้นขึน
• โอกาสในอนาคต

ก้าวสู่ โลกดิจติ อล: การชําระเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือและกระเป๋ าเงินดิจติ อล

18

มองการณ์ ไกล: แนวโน้ มการชําระเงินในอนาคต

25

•
•
•
•

ช่องทางการชําระเงินที่หลากหลาย
การชําระเงินแบบไร้สัมผัสที่รวดเร็วกว่าเงินสด
กระเป๋ าเงินผ่านโทรศัพท์มือถือจะเปลี่ยนประสบการณ์ การชําระเงินในอนาคต
อุปกรณ์ แบบสวมใส่คอื ตัวเลือกการชําระเงินในอนาคต

*ข้อมูลอ้างอิงจาก ผลสํารวจเกี่ยวกับการศึกษาเรือ่ งทัศนคติการชําระเงินของผู้บริ โภคประจําปี 2558
และการสํารวจกระแสอีคอมเมิรซ
์ ของวีซ่าปี 2558 โดยการสํารวจทัศนคติการชําระเงินของผู้บริ โภคในปี 2558 ดําเนิ นการโดย
Acorn Marketing & Research Consultants ซึ่งได้ทําการสํารวจผู้บริ โภคจํานวน 3,000 รายที่มีอายุตงั ้ แต่ 18 ถึง
60 ปี ใน 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนี เซีย ไทย เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2558,
การสํารวจกระแสอีคอมเมิรซ
์ ของวีซ่าปี 2558 ดําเนิ นการโดย ORC International Singapore ซึ่งสํารวจผู้บริ โภคจํานวน 11,760
รายที่มีอายุตงั ้ แต่ 15 ถึง 55 ปี ใน 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนี เซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิ วซีแลนด์ สิงคโปร์
เกาหลี ใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม เมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2558
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วีซ่าเร่งกระตุ้นการเติบโตเชิงพาณิ ชย์
ผ่านนวัตกรรมการชําระเงินในรูปแบบต่างๆ
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คํานํ า
ภาพรวมการชําระเงินในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
ซึ่งเห็นได้จากเทคโนโลยี ใหม่ๆ การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ ตอย่างกว้างขวาง และ
้ สิ่งเหล่านี ้เป็ นเพียง
อุปกรณ์ มือถือที่เพิ่มขึน
เทรนด์บางส่วนที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อ
รูปแบบกิจกรรมการซือ้ ขายเท่านั ้น
สุรพ
ิ งษ์ ตันติยานนท์
ผู้จัดการวีซ่า ประจําประเทศไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของเทคโนโลยี โทรศัพท์
มือถือเข้ามาลดขีดจํากัดระหว่างการซือ้ ขายทางออนไลน์
และออฟไลน์ อีกทัง้ ยังช่วยเพิ่มแอพพลิเคชั่นสําหรับ
บริการตามคําขอ เช่น Uber Go-Jek และ Deliveroo
เป็ นต้น
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลุ่มผู้บริ โภคในทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
วีซ่าจึงได้จัดทํา ผลสํารวจเกี่ยวกับการศึกษาเรือ่ ง
้
ทัศนคติการชําระเงินของผู้บริ โภค ขึน
้ เพื่อศึกษาทัศนคติ แนวโน้ ม
การสํารวจนี ้จัดทําขึน
และการใช้ช่องทางชําระเงินต่าง ๆ ของผู้บริ โภคใน
ปัจจุบัน รวมถึงการเปิ ดรับวิธีการชําระเงินแบบใหม่ๆ
ในอนาคต โดยได้มีการสํารวจผู้บริ โภคจํานวน
3,000 รายในสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนี เซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม เมื่อเดือนมิถุนายนและ
กรกฎาคม 2558

ผลจากการสํารวจแสดงให้เห็นว่าลูกค้าต้องการ
่
การชําระเงินที่ปลอดภัย รวดเร็ว และราบรืน
โดยผลสํารวจยังแสดงให้เห็นอีกว่าผู้บริ โภคทั่วภูมิภาค
นิ ยมใช้การชําระเงินผ่านบัตรแทนการจ่ายด้วยเงินสด
โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้บริ โภคมากกว่าครึง่ ในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้เลือกใช้บัตรเพื่อเลือกซือ้ สินค้าแทนเงินสด
นอกจากนี ้ ผู้บริ โภคในหลายประเทศยังพกเงินสด
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี ที่ผ่านมา อาทิ ในสิงคโปร์
ไทย และฟิ ลิปปิ นส์
้
การซือ้ สินค้าทางออนไลน์ ได้รบั ความนิ ยมมากขึน
่
เรือยๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยผู้ตอบแบบ
สํารวจประมาณร้อยละ 70 ซือ้ สินค้าทางออนไลน์
อย่างน้ อยหนึ่ งครัง้ ต่อเดือน ทัง้ นี ้ ผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ ตปัจจุบันในภูมิภาคมีเพียงร้อยละ 36
ซึ่งบ่งบอกว่าโอกาสการเติบโตยังมีอยู่มาก

/ 4

้ ทําให้เอ็มคอม
การที่ โทรศัพท์มือถือมีจํานวนที่เพิ่มขึน
เมิรซ
์ เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยเช่นกัน สิงคโปร์เป็ น
ผู้นําเทรนด์นี้ โดยร้อยละ 23 รายงานว่าซือ้ สินค้าทาง
ออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
ขณะที่ผู้บริ โภคและธุรกิจทั่วภูมิภาคเปิ ดรับการชําระเงิน
้ เป็ นเรือ่ งสําคัญที่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์มากขึน
ต้องสังเกตว่าการเติบโตนี ้เป็ นประโยชน์ ตอ่ เศรษฐกิจ
ด้วยเช่นกัน จากรายงานของ Moody's Analytics
้ ทําให้
การใช้ช่องทางชําระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ที่มากขึน
้ ถึง 296 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP เพิ่มขึน
ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2558 ในทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกใช้เงินสดสําหรับกิจกรรมการ
ซือ้ ขายมากกว่า 16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี
ซึ่งนั่ นยํา้ เตือนถึงโอกาสอย่างมหาศาลที่จะเปลี่ยนจาก
การจ่ายเงินสดมาใช้ช่องทางอื่นๆ แทนในอนาคต

วีซ่า เรามุ่งมั่นในการการสร้างสรรค์ช่องทางชําระเงิน
้ สําหรับใช้ ใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึน
ทั่วโลกทัง้ ทางออนไลน์ และออฟไลน์ ความก้าวหน้ า
เหล่านี ้ส่งผลดีตอ่ ทุกคน นอกจากจะมอบ
ประสบการณ์ การซือ้ ขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว
ยังโปร่งใสและปลอดภัยสําหรับธนาคาร รัฐบาล
ผู้บริ โภค และร้านค้า
เราหวังว่ารายงานฉบับนี ้จะแสดงข้อมูลเชิงลึก
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับทัศนคติการชําระเงินของผู้บริ โภค
และเป็ นเครือ่ งมือสําคัญในการทํางานร่วมกันของเราใน
องค์กร เพื่อสร้างสรรค์ช่องทางการชําระเงินรูปแบบ
ต่างๆ ในอนาคต

สุรพ
ิ งษ์ ตันติยานนท์

ผู้จัดการวีซ่า ประจําประเทศไทย
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้ สุดแห่งยุค:
จุดสิน
เงินสดและเช็ค

เดินหน้ าจากสังคมที่ ใช้เงินสดเป็ นหลัก
สู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล
การทําธุรกรรมด้วยเงินสดลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยผู้บริ โภค
้ สิงคโปร์ (ร้อยละ 76) อินโดนี เซีย
นิ ยมชําระเงินผ่านบัตรมากขึน
(ร้อยละ 69) และมาเลเซีย (ร้อยละ 66) นํ าเทรนด์ ในเรือ่ งการใช้
บัตรแทนการจ่ายด้วยเงินสด

ผู้บริ โภคที่นิยมใช้บัตรแทนการจ่ายด้วยเงินสด

76%

54%

52%

SEA

SEA

69%

66%

61%

SG

MY

TH

ID

VN

46%

PH

สิงคโปร์นําเทรนด์ ในภูมิภาคด้านความนิ ยมใช้บัตรแทนการจ่ายด้วยเงินสด โดยผู้บริ โภค
้ และใช้เงินสดน้ อยลง
แสดงเจตจํานงว่าอยากใช้การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์บ่อยขึน
เหตุผลหลักสําหรับผู้บริ โภคในมาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนี เซียที่ตอ้ งการใช้บัตร
ในการจับจ่ายซือ้ สินค้า พบว่า "บัตรปลอดภัยว่าการใช้เงินสด"
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พฤติกรรมการใช้เงินสด
เหตุผลที่ผู้บริ โภคพกเงินสดน้ อยลง

80%
70%
60%

61%

50%

55%
41%

40%

41%

30%

25%

20%

12%

10%
0%

้
การใช้บัตรเพิ่มขึน

เงินสดไม่ปลอดภัย

เงินสดถอน
ง่ายและสะดวก

การชําระเงินโดย
ไม่ ใช้เงินสด

เงินสดใช้ยุ่งยาก

ปัญหาเรือ่ ง
ธนบัตรปลอม

SEA

นอกจากนี ้
ผู้บริ โภคในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ก็พกเงินสดติดตัวน้ อย
ลงเช่นกัน สืบเนื่ องจากการใช้บัตร
้ ตามที่ผู้ตอบแบบสํารวจ
มากขึน
กล่าว

ในทั่วภูมิภาค ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 61 กล่าวว่าเหตุผล
้
ที่พกเงินสดน้ อยลงเป็ นเพราะว่าใช้บัตรเพื่อจ่ายเงินมากขึน
ขณะที่รอ้ ยละ 55 กล่าวว่าการพกเงินสดไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะใน
สิงคโปร์ซึ่งมีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดที่กล่าวว่า
้ " อันเป็ นเหตุผลที่พกเงินสดน้ อยลง
"ใช้บัตรมากขึน
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นอกจากนี ้ ผู้บริ โภคในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ก็พกเงินสดติดตัวน้ อยลงด้วย
้ ตามที่ผู้ตอบแบบสํารวจกล่าว
สืบเนื่ องจากการใช้บัตรมากขึน
เหตุผลสําคัญของการใช้เงินสดน้ อยลงส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับความปลอดภัยและ
ความสะดวก:

ความปลอดภัย —
"การพกเงินสดติดตัวไม่ปลอดภัย"

62%

MY

ความสะดวก —
้ "
"การใช้ช่องทางการจ่ายที่ ไม่ ใช่เงินสดมากขึน

66%
59%

PH

60%

SG

TH

67%

ID

75%

VN

ผู้ตอบแบบสํารวจทั่วเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ยังกล่าวว่า "การพกธนบัตรและเหรียญ
เป็ นเรือ่ งยุ่งยาก" (ร้อยละ 34) "ต้องคอยนั บเงินสด" และ "ต้องรอให้คนอื่นนั บ
เงินสดจนเสร็จก่อน" (ร้อยละ 22) อันเป็ นเหตุผลที่ ใช้เงินสดน้ อยลง
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จํานวนเฉลีย่ ของบัตรพลาสติกชําระเงินทีผ่ บู้ ริ โภคมี ในกระเป๋ า, 2558

2.67
SG

1.83
MY

1.26
1.80

1.37
ID
การสํารวจยังแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสํารวจ
เกือบครึง่ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ร้อยละ 49)
้ เมื่อเทียบกับ 5 ปี ที่ผ่านมา
มีบัตรชําระเงินมากขึน
ผู้บริ โภคในอินโดนี เซียนํ าเทรนด์นี้ ในภูมิภาคโดยมีการเติบ
โตมากที่สุด ซึ่งผู้ตอบแบบสํารวจกว่าครึง่ หนึ่ ง (ร้อยละ 54)
ระบุวา่ ปัจจุบันมีบัตรชําระเงินมากกว่าเมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา

PH

TH

1.00
VN
ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีส่วนผลักดันทําให้การใช้เงินสดลดลง
้
อาจเป็ นการที่ผู้บริ โภคนิ ยมใช้ช่องทางดิจิตอลมากขึน
เช่น ผู้ตอบแบบสํารวจเกือบร้อยละ 80 ในเวียดนาม
้
กล่าวว่า "อยากใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์บ่อยขึน
และลดการใช้เงินสด" ซึง่ นั บเป็ นอัตราทีส่ ูงทีส่ ุดในภูมภิ าค
ทัศนคติดงั กล่าวเน้ นยํา้ ถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปี และการเปลี่ยนแปลงนี ้
้ สุดแห่งยุคการจับจ่ายด้วยเงินสด
อาจบ่งถึงจุดสิน
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้
โอกาสสําคัญที่จะมีการใช้บัตรแทนเงินสดมากขึน
ขณะที่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีความนิ ยมเป็ นเจ้าของ
้ ข้อมูล
บัตรชําระเงินและใช้จ่ายทางอิเล็กทรอนิ กส์มากขึน
้ ที่ความ
การชําระเงินในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ายังมีพืน
เป็ นไปได้สูงที่ช่องทางเหล่านี ้จะเข้ามาแทนที่การใช้จ่ายด้วย
เงินสดในชีวติ ประจําวัน
สิงคโปร์นําหน้ าภูมิภาคในแง่ของการใช้บัตรแทนการจ่าย
ด้วยเงินสด (มีการใช้จ่ายส่วนบุคคลด้วยเงินสดและเช็ค
เพียงร้อยละ 26) ส่วนตลาดอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ยังคงใช้เงินสดกันอยู่เป็ นจํานวนมาก

ปัจจุบัน รายจ่ายเพื่อการบริ โภคส่วนบุคคล (PCE)
ต่อปี ภายในประเทศ สําหรับเขตเมืองหลัก 6 แห่ง
ของเวียดนามคือ 1,589 ล้านล้านดองเวียดนาม
และการชําระเงินด้วยบัตรมีเพียงร้อยละ 3 ทําให้ โอกาสใน
การใช้บตั รแทนทีเ่ งินสดจึงมีอยูม่ ากไม่เพียงในสภาพแวดล้
อมแบบพบปะต่อหน้ าแต่ ในทางอีคอมเมิรซ
์ ด้วยเช่นกัน
ร้อยละ 50 ของการใช้จ่ายทางอีคอมเมิรซ
์ เป็ นการชําระ
เงินด้วยบัตร ส่วนที่เหลือเป็ นการชําระเงินปลายทาง
ในทํานองเดียวกัน ประชากรเขตเมืองในประเทศที่สําคัญ
เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ (ร้อยละ 87) อินโดนี เซีย (ร้อยละ 87)
ไทย (ร้อยละ 84) และมาเลเซีย (ร้อยละ 73) ระบุวา่
ค่าใช้จา่ ยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ชาํ ระด้วยเงินสด
แม้วา่ การใช้งานโทรศัพท์มอื ถือและอินเทอร์เน็ ตทัว่ ภูมภิ าค
จะมีระดับสูง
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้ ของ
การเพิ่มขึน
อีคอมเมิรซ
์ และ
เอ็มคอมเมิรซ
์
ความนิ ยมด้านการซือ้ สินค้า
้
ออนไลน์ ท่เี พิ่มขึน

การเติบโตของอีคอมเมิรซ
์ และ
เอ็มคอมเมิรซ
์
ประชากรที่ ใช้งานสื่อดิจิตอลใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีจํานวน
้ อย่างรวดเร็ว พร้อมอัตรา
เพิ่มขึน
ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ ตรายใหม่ทเ่ี พิม่
้ เร็วกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ
ขึน
สี่เท่า ในภูมิภาคนี ้ ผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ ตในปัจจุบันมีทงั ้ หมด
225 ล้านราย โดยคิดเป็ นอัตรา
การใช้งานร้อยละ 36

สิงคโปร์นําหน้ าในภูมิภาค มีผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ ตที่
ร้อยละ 81 ในประเทศไทยมีจํานวนผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ ต
้ มากที่สุดเมื่อเทียบกับปี 2557
ร้อยละ 47 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึน
นอกจากนี ้ ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ ตในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ยังใช้เวลาท่องโลกออนไลน์ นานพอสมควร
ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิก ผู้ ใช้ โดยเฉลี่ย
ในฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม อินโดนี เซีย และมาเลเซีย
ใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ ตมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน
ส่วนผู้ ใช้ ในฟิ ลิปปิ นส์ ใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ ตนานทีส่ ุดถึง
6 ชั่วโมงต่อวัน ในทางกลับกัน ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ ตใน
ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้ และฮ่องกงใช้เวลาในโลกออนไลน์ น้อย
กว่าสามชั่วโมงครึง่ ต่อวัน

ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ ตโดยเฉลี่ย (ชั่วโมง/วัน)

6.3
5.5

5.2

5.1

5.1

4.7

4.4
เอเชียแป
ซิฟิกI

PH

TH

VN

ID

MY

SG

อื่น ๆ
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จากผลสํารวจเกี่ยวกับการศึกษา
เรือ่ งทัศนคติการชําระเงินของ
ผู้บริ โภคประจําปี 2558 ประชากร
ร้อยละ 70 ในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ระบุวา่ จับจ่ายซือ้ ของทาง
ออนไลน์ อย่างน้ อยเดือนละครัง้
การซือ้ สินค้าออนไลน์ จะเติบโตอย่างรวดเร็วใน
ภูมิภาค เนื่ องจากอีคอมเมิรซ
์ เข้ามามีบทบาทในชีวติ
้ เรือ่ ย ๆ ผลการสํารวจพบว่าใน
ประจําวันมากขึน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีการใช้เวลาเพื่อจับจ่าย
ซือ้ ของทางออนไลน์ โดยเฉลี่ยประมาณ 46 นาทีตอ่ วัน

ผู้บริ โภคร้อยละ 40 กล่าวว่า ความสะดวกโดยทั่วไป
เป็ นเหตุผลหลักในการจับจ่ายซือ้ ของออนไลน์
ขณะที่ ในอินโดนี เซีย "การจัดส่งสินค้าถึงบ้าน" คือ
เหตุผลหลัก การเดินทางเป็ นหมวดหมู่ยอดนิ ยม
สําหรับการจับจ่ายซือ้ ของทางออนไลน์ ยกเว้นใน
เวียดนามและไทยที่การซือ้ ของทางออนไลน์ เกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์และเนื ้อหาแอปฯ เป็ นที่นิยมสูงสุด
นอกจากนี ้ การเติบโตด้านการซือ้ ของออนไลน์ มี
ส่วนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
้ เช่น Singles Day (11 พฤศจิกายน),
เพิ่มมากขึน
Black Friday/Cyber Monday Sale และ
12.12 (12 ธันวาคม) ในเอเชีย
กิจกรรมระหว่างประเทศเหล่านี ้ช่วยกระตุน
้ การซือ้ ขาย
สินค้าต่างประเทศ เนื่ องจากผู้บริ โภคมองหาช่องทาง
้ และต้องการเข้าถึง
การประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึน
ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีจําหน่ ายตามหน้ าร้านทั่วไปในประเทศ

70%

จับจ่ายซือ้ ของทางออนไลน์
อย่างน้ อยเดือนละครัง้
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ผู้ตอบแบบสํารวจร้อยละ 80 จากเวียดนามที่ระบุวา่
ตนเองจับจ่ายซือ้ ของต่างประเทศเป็ นประจํา กล่าวว่า
"การเข้าถึงผลิตภัณฑ์" เป็ นแรงจูงใจหลักในการซือ้
สินค้าต่างประเทศ ในทางกลับกัน การประหยัดค่า
ใช้จ่ายจากการซือ้ สินค้าต่างประเทศเป็ นเหตุผลหลัก
ของผู้บริ โภคในสิงคโปร์ (ร้อยละ 72) และอินโดนี เซีย
(ร้อยละ 73) สําหรับการจับจ่ายซือ้ ของในเว็บไซต์
ต่างประเทศ
บัตรเครดิตเป็ นวิธีการชําระเงินที่ผู้ซือ้ สินค้า
ต่างประเทศนิ ยมใช้ ผู้ซือ้ สินค้าต่างประเทศทาง
อีคอมเมิรซ
์ ในสิงคโปร์มีจํานวนสูงกว่าประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค โดยผู้ตอบแบบสํารวจร้อยละ 73 เลือก
ชําระเงินด้วยบัตร ตามด้วยมาเลเซีย (ร้อยละ 51)
ไทย (ร้อยละ 38) อินโดนี เซีย (ร้อยละ 36) และ
เวียดนาม (ร้อยละ 34) แต่ ในประเทศอย่าง
ฟิ ลิปปิ นส์ อีคอมเมิรซ
์ เป็ นช่องทางที่ ใช้กันเป็ น
ส่วนใหญ่ภายในประเทศ ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 77

่ ั บวันยิง่ เข้มข้นขึน้
ตลาดเอ็มคอมเมิรซ
์ ทีน
้ ในเอเชีย
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ ตที่เพิ่มสูงขึน
้ ของ
ตะวันออกเฉี ยงใต้มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึน
ตลาดโทรศัพท์มือถือในภูมิภาค อัตราการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ ตทางโทรศัพท์มือถือโดยเฉลี่ยในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้อยู่ที่รอ้ ยละ 119 ซึ่งมากกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่รอ้ ยละ 98 การเข้าถึงระบบดิจิทัลนี ้
เร่งให้เกิดกิจกรรมการซือ้ ขายเอ็มคอมเมิรซ
์
ผู้ตอบแบบสํารวจประมาณร้อยละ 23 จากสิงคโปร์
ได้ซือ้ สินค้าทางออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือในช่วง
เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ประเทศที่ตามมา ได้แก่ ไทย (ร้อยละ 19) มาเลเซีย
(ร้อยละ 18) เวียดนาม (ร้อยละ 16) ฟิ ลิปปิ นส์
(ร้อยละ 11) และอินโดนี เซีย (ร้อยละ 9)
ในภาพรวมของทั่วทัง้ ภูมิภาค แพลตฟอร์มบน
อุปกรณ์ มือถือมีอัตราการเติบโตร้อยละ 22 ต่อปี
ตัง้ แต่ปี 2557 โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจจาก
อินโดนี เซีย (ร้อยละ 36) จีน (ร้อยละ 34) และ
ไต้หวัน (ร้อยละ 28) มีอัตราการเจริญเติบเติบโต
ด้านเอ็มคอมเมิรซ
์ มากที่สุดในแต่ละปี

การลบช่องว่างระหว่างการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ มือถือ
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้ สําหรับกลุ่ม
การที่เอ็มคอมเมิรซ
์ ได้รบั ความนิ ยมเพิ่มขึน
ผู้บริ โภคในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ยังมีส่วนส่งเสริม
การลดช่องว่างระหว่างช่องทางผ่านอุปกรณ์ มือถือ
กับช่องทางอีคอมเมิรซ
์ แบบเดิม สําหรับการซือ้ สินค้า
ทางออนไลน์ (เช่น แล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ)

จากผลสํารวจเกี่ยวกับการศึกษา
เรือ่ งทัศนคติการชําระเงินของ
ผู้บริ โภคประจําปี 2558 ประชากรใน
เวียดนามและฟิ ลิปปิ นส์กว่าร้อยละ
60 ใช้อุปกรณ์ มือถือในการจับจ่าย
ซือ้ ของทางออนไลน์
ผลสํารวจในครัง้ นี ้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าประชากร
ในภูมิภาคเริม่ ซือ้ สินค้าออนไลน์ บางประเภทโดยใช้
อุปกรณ์ มือถือเมื่อปี ที่ผ่านมาเท่านั ้น เช่น ในมาเลเซีย
ผู้บริ โภคร้อยละ 75 เริม่ ใช้อุปกรณ์ มือถือ
เพื่อซือ้ สินค้าอุป โภคบริ โภคเพียงตัง้ แต่ปี 2557
เอ็มคอมเมิรซ
์ จะกระตุน
้ การเติบโตของอีคอมเมิรซ
์
้ สําหรับหลากหลายตลาดในเอเชียตะวันออก
มากขึน
เฉี ยงใต้รายงานผลการวิจัยอีกฉบับหนึ่ งที่เผยแพร่
โดยฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ระบุถึงการคาดการณ์
การซือ้ สินค้าทางออนไลน์ และทางอุปกรณ์
มือถือในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ว่าน่ าจะสูงกว่า
25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563

้ ผ่านโทรศัพท์
ผู้บริ โภคซือ้ ของทางออนไลน์ มากขึน
้ นี ้
มือถือ ความนิ ยมด้านเอ็มคอมเมิรซ
์ ที่เพิ่มขึน
กระตุน
้ ให้ผู้ ให้บริการทางการเงินและบริษัทเทคโนโลยี
เพิ่มศักยภาพการชําระเงินผ่านอุปกรณ์ มือถือ เพื่อ
คงอยู่ ในแถวหน้ าและเพิ่มความมั่นใจในธุรกิจของตน
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โอกาสในอนาคต
้
แม้จะมีการซือ้ สินค้าทางออนไลน์ บ่อยมากขึน
ผู้บริ โภคจํานวนไม่น้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ท่ยี กเลิกการสั่งซือ้ สินค้าทางออนไลน์ ในช่วง 6
เดือนที่ผ่านมา นอกเหนื อจากสิงคโปร์ที่ผู้ ใช้สองใน
สามรายไม่ ได้ทําธุรกรรมทางออนไลน์ อย่างสมบูรณ์
ผู้บริ โภคมากกว่าร้อยละ 80 ในส่วนอื่น ๆ ของ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เคยยกเลิกการสั่งซือ้ สินค้า
ทางออนไลน์
วีซ่าได้เปิ ดตัว Visa Checkout ในสิงคโปร์และ
มาเลเซีย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ การซือ้ สินค้าทาง
ออนไลน์ ท่งี ่ายดายสําหรับผู้บริ โภค Visa Checkout
่ ซึ่งสะดวกใน
มอบประสบการณ์ การชําระเงินที่ราบรืน
การใช้งานและประหยัดเวลา การทําธุรกรรมทุกครัง้
ผู้ ใช้เพียงใส่ชื่อและรหัสผ่านเพื่อชําระเงิน แทน
หมายเลขบัตรชําระเงิน 16 หลักและวันหมดอายุ
้
ทําให้การซือ้ สินค้าทางออนไลน์ มีความง่ายดายขึน
่
เมือใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป หรือ
คอมพิวเตอร์

86%

ทําธุรกรรมสําเร็จ

7%

51%

มูลค่าต่อ
ตระกร้าสินค้า
้
โดยเฉลี่ยสูงขึน

มีอัตราการ
ตัดสินใจซือ้
้
เพิ่มขึน

Visa Checkout เปิ ดตัวเมื่อปี 2557 ใน
สหรัฐอเมริกา และมีการศึกษาวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี ้
เพื่อประเมินรูปแบบการซือ้ สินค้าระหว่างลูกค้าที่ชําระเงิน
แบบเดิมเทียบกับลูกค้า Visa Checkout
ซึ่งการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าที่สมัคร
Visa Checkout ร้อยละ 86 ทําธุรกรรมจากรายการ
สินค้าในตะกร้าสําเร็จเมื่อเทียบกับลูกค้าที่ชําระเงิน
แบบเดิม นอกจากนี ้ ลูกค้าที่สมัคร Visa Checkout
้ ถึงร้อยละ 51
มีอัตราการตัดสินใจซือ้ ง่ายขึน
่
้ ร้อยละ 7
และมีมูลค่าเฉลียต่อตระกร้าสินค้าเพิ่มขึน
เมื่อเทียบกับลูกค้าที่ชําระเงินแบบเดิม

เหตุผลสามอันดับแรกที่ทําให้ยกเลิกการสั่งซือ้ สินค้าทางออนไลน์
ไม่ตอ้ งการบันทึก
รายละเอียดส่วนบุคคล

ไม่สะดวกที่จะต้อง
กรอกรายละเอียดส่วน
บุคคลซํา้

กระบวนการชําระเงิน
ยุ่งยากเกินไป

Visa Checkout จัดการปัญหาบางส่วนที่ผู้ซือ้ ทางออนไลน์ ประสบ โดยลดจํานวน
ขัน
้ ตอนที่จําเป็ นในการซือ้ สินค้าออนไลน์ ช่วยยกระดับประสบการณ์ การซือ้ สินค้า
โดยรวมให้ดมี ากยิง่ ขึน้ และบริการนี ส้ ามารถใช้ ได้ ในอุปกรณ์ ทกุ ชนิ ด ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญ
้ เมื่อใช้อุปกรณ์ มือถือ
เนื่ องจากการยกเลิกการทําธุรกรรมออนไลน์ ส่วนใหญ่เกิดขึน
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สู่ โลกดิจิตอล
การชําระเงินผ่านอุปกรณ์ มือถือและ
กระเป๋ าเงินดิจิตอลกําลังเปลี่ยนวิธีการ
จ่ายเงินของผูบ้ ริโภค

วีซ่าให้ความสนใจกับอนาคตและพร้อมสําหรับยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง
การชําระเงินผ่านอุปกรณ์ มือถือและกระเป๋ าเงินดิจิตอลกําลังเปลี่ยนวิธี
การชําระเงินของผู้บริ โภค
เทคโนโลยีการชําระเงินระบบไร้สัมผัสของวีซ่า หรือ
Visa payWave มีวตั ถุประสงค์แรกเริม่ คือ ทําให้
การชําระเงินอิเล็กทรอนิ กส์มีความสะดวกและมี
้ ลดความยุ่งยากที่ผู้บริ โภค
ประสิทธิภาพมากขึน
ต้องพกเงินสดเพื่อซือ้ สินค้าจุกจิก ในสิงคโปร์ Visa
payWave เริม่ ใช้งานในปี 2550 และปัจจุบันมี
การทําธุรกรรมผ่าน Visa payWave มากกว่า
6 ล้านครัง้ ต่อเดือน Visa payWave ได้รบั
ความนิ ยมอย่างมากในช่องทางการจําหน่ ายบางประเภท
เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งการทําธุรกรรมมากกว่า
หนึ่ งในสองครัง้ ภายในประเทศ คือ การชําระเงินผ่านระบบ
ไร้สัมผัสของวีซ่า
Visa payWave สร้างโอกาสในการแทนที่เงินสดได้
เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการซือ้ สินค้าประจําวันหรือ
การทําธุรกรรมเพื่อซือ้ สินค้าขนาดเล็ก ในฟิ ลิปปิ นส์
การซือ้ สินค้าประจําวันมีตวั เลขสูงถึงเกือบร้อยละ
90 ของการทําธุรกรรม ณ ร้านค้าภายในประเทศ
ทัง้ หมด ซึ่งกระตุน
้ การบริ โภคส่วนบุคคลสูงถึง
1,783 ล้านเปโซฟิ ลิปปิ นส์

เมื่อมีผู้บริ โภคเป็ นเจ้าของและใช้สมาร์ทโฟนในชีวติ
้ ทําให้การชําระเงินผ่านอุปกรณ์
ประจําวันมากขึน
้ ตามไปด้วย การเริม่ นํ าอุปกรณ์ มือถือมาใช้
มือถือเพิ่มขึน
ในการชําระเงินจะเป็ นแรงผลักดันสําคัญใน
การปรับโฉมหน้ านวัตกรรมแห่งอนาคต
จํานวนผู้ ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกคาดว่าจะมีมากกว่า
้ ปี 2559 เช่น อินโดนี เซีย
2 พันล้านคนก่อนสิน
คาดการณ์ วา่ จะมีผู้ ใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า 100 ล้านคน
ก่อนปี 2561 ซึ่งจะกลายเป็ นประเทศที่มีประชากร
ผู้ ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดเป็ นอันดับสี่ของโลก
นอกจากนี ้ ตลาดอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ยังแสดง
การเติบโตด้านการใช้สมาร์ทโฟนอย่างมหาศาลในอีก
สองปี ข้างหน้ า - ฟิ ลิปปิ นส์ (39.4 ล้าน) เวียดนาม
(32 ล้าน) และไทย (26.8 ล้าน)
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ผู้บริ โภคทั่วเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เริม่ ใช้อุปกรณ์
้ ซึ่งการชําระเงินระบบ
มือถือเพื่อการชําระเงินมากขึน
้ (NFC)
ไร้สัมผัสโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสัน
หรือการส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายด้วยคลื่นแม่เหล็ก
(MST) ช่วยให้ผู้บริ โภคถือสมาร์ทโฟนใกล้กับ
เครือ่ งอ่านบัตรในการชําระเงิน ความสามารถนี ้กําลังเป็ น
้ เรือ่ ย ๆ ในภูมิภาค โดยผู้บริ โภคร้อยละ
ที่นิยมมากขึน
68 กล่าวว่าประสงค์ท่จี ะชําระเงินในร้านค้าโดยใช้
อุปกรณ์ มือถือ มากกว่าที่จะใช้เงินสดหรือเช็ค

จากการศึกษาวิจัยทัศนคติตอ่ อุปกรณ์ มือถือ พบว่า
ผู้ตอบแบบสํารวจชาวมาเลเซียร้อยละ 45 เคยใช้
การชําระเงินผ่านอุปกรณ์ มือถือ หรืออย่างน้ อยเคย
พิจารณาช่องทางการชําระเงินดังกล่าว มีการดําเนิ น
การศึกษาเรือ่ งนี ้ ในไทยเช่นกัน พบว่าผู้ตอบ
แบบสํารวจร้อยละ 58 กล่าวว่าจะพิจารณาหรือใช้
การชําระเงินผ่านอุปกรณ์ มือถือ เมื่อถามว่าหากไม่มีบัตร
พลาสติกให้ ใช้งาน และหันมาใช้การชําระเงินผ่าน
อุปกรณ์ มือถือแทน ผู้ตอบแบบสํารวจร้อยละ 61
ในไทยเห็นด้วย เมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสํารวจ
ร้อยละ 50 ในมาเลเซีย

26.8 ล้าน
32 ล้าน
39.4

ล้าน

100

ล้าน

จํานวนผู้ ใช้สมาร์ทโฟนที่คาดการณ์
ก่อนปี 2561
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กรณี ศึกษา NTUC FairPrice
(สิงคโปร์)
Visa payWave คือเทคโนโลยีการชําระเงินระบบ
ไร้สัมผัสที่มีอยู่บนบัตรวีซ่า ที่มีสัญลักษณ์
Visa payWave การทําธุรกรรมผ่าน Visa payWave
มีความปลอดภัยเทียบเท่าการทําธุรกรรมผ่าน
บัตรวีซ่าแบบชิปและมีระดับความปลอดภัยหลายชัน
้ เท่
ากัน นอกจากนี ้ Visa payWave คือบัตรที่จะไม่อยู่ห่าง
จากมือของผู้ ใช้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการทุจริต
Visa payWave ไม่จําเป็ นต้องให้พนั กงานคิดเงิน

รูดบัตร และไม่ตอ้ งเซ็นชื่อหรือใส่รหัส PIN
(รหัสประจําตัว) สําหรับการซือ้ สินค้ายอดเงินตํา่ กว่า
100 ดอลลาร์สิงคโปร์ จึงเป็ นวิธีชําระเงินที่รวดเร็วที่มา
พร้อมกับธุรกรรมผ่านระบบของวีซ่าที่ปลอดภัย

ตัวเลขที่สําคัญ
้ อย่างรวดเร็ว โดยเติบโตสูงขึน
้ กว่า
• ปริมาณการทําธุรกรรมผ่าน Visa payWave ในสิงคโปร์เติบโตขึน
ร้อยละ 60 ในแต่ละปี ตัง้ แต่ตลุ าคม 2559 และมียอดการทําธุรกรรมสูงกว่า 6 ล้านรายการต่อเดือน
• การศึกษาวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการชําระเงินแบบไร้สัมผัส:
-

ประหยัดเวลาเมื่อจ่ายเงิน
เพิ่มสิทธิประโยชน์ ให้กับบัตรเดบิต/เครดิต
ลดความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้เงินสด
ร้านค้าหลากหลายแห่งยินดีรบั บัตรวีซ่า
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NTUC FairPrice
คือผู้คา้ ปลีกรายใหญ่ท่สี ุดในสิงคโปร์ที่ปรับใช้เทคโนโลยี
Visa payWave
• การจับจ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตมียอดธุรกรรม
ผ่าน Visa payWave มากกว่าร้อยละ 50
ณ ตุลาคม 2559
• การทําธุรกรรมผ่าน Visa payWave
มีมากกว่า 2.4 ล้านครัง้ ที่ FairPrice
ณ ตุลาคม 2559 ซึง่ สูงกว่าการทําธุรกรรมผ่าน
Visa payWave ทัง้ หมดในสิงคโปร์รอ้ ยละ 30

สิงคโปร์ยังคงเดินหน้ าเป็ นผู้นํานวัตกรรมการชําระเงินใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้วยจํานวนการทําธุรกรรมแบบ
ไร้สัมผัสผ่าน Visa payWave สูงกว่า 6 ล้านรายการ
ณ ตุลาคม 2559 ซึ่งหมายถึงมากกว่าร้อยละ 40
เมื่อเทียบกับการทําธุรกรรม ณ ร้านค้า ผ่านวีซ่าทัง้ หมด
ความสําเร็จนี ้ ได้รบั การสนั บสนุ นโดยผลวิจัยจาก
การศึกษาเรือ่ งทัศนคติการชําระเงินของผู้ ใช้บัตรวีซ่าปี 2558
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์อยู่ท่อี ันดับสูงสุดในภูมิภาค
ทัง้ การรับรู้ (ร้อยละ 87) และการชําระเงินด้วยระบบไร้สัมผัส
(ร้อยละ 65)

ความนิ ยมชําระเงินด้วยระบบ
ไร้สัมผัสที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็ น
สัญญาณว่าผู้บริ โภครูส้ ึกสะดวก
กับเทคโนโลยีนี้ และแสดงถึง
ศักยภาพการเปลี่ยนจากธนบัตรและ
เหรียญรูปแบบเดิม ในสภาพแวดล้อม
ที่มีปริมาณการชําระเงินสูง
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ความปลอดภัยและประสบการณ์ ของผู้ ใช้คอื
สิ่งสําคัญสําหรับกระเป๋ าเงินดิจิตอล
้ ด้วยอุปกรณ์
เมื่อผู้บริ โภคซือ้ สินค้าเพิ่มมากขึน
เชื่อมต่อ ความต้องการด้านประสบการณ์ การชําระเงิน
่ และปลอดภัยจึงสําคัญ วีซ่ามุ่งมั่น
ดิจิตอลที่ราบรืน
ที่จะใช้เทคโนโลยีขน
ั ้ สูงและมาตรการป้ องกันการทุจริต
เพื่อคุม้ ครองผู้บริ โภค
บริการ วีซ่าโทเค็น เทคโนโลยีดแู ลรักษา
ความปลอดภัยใหม่ท่น
ี ํ ามาใช้แทนการระบุข้อมูลบัญชีที่
อ่อนไหว เช่น หมายเลขบัญชี 16 หลักพร้อมตัวระบุ
ดิจิตอลเฉพาะที่เรียกว่าโทเค็น จะทําให้แน่ ใจว่าลูกค้า
สามารถใช้กระเป๋ าเงินดิจิตอลอย่างปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการซือ้ ขายทางดิจิตอล

โทเค็นช่วยให้สามารถชําระเงินดิจิตอลโดยไม่เปิ ดเผย
รายละเอียดบัญชีจริงที่อาจเสี่ยงต่อการเกิด
ความเสียหาย นอกจากนี ้ ยังช่วยยกระดับประสบการณ์
โดยรวมของผู้ ใช้ เนื่ องจากเป็ นการชําระเงินทางออนไลน์
ที่แสนง่ายและไม่ตอ้ งใช้บัตร

กระเป๋ าเงินดิจิตอล
กระเป๋ าเงินดิจิตอลนํ ามาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อตอบรับการชําระเงินอิเล็กทรอนิ กส์และการชําระเงิน
ผ่านอุปกรณ์ มือถือต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วเป็ นบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยช่วยให้เข้าถึงบัญชี
ของคุณเหมือนกับบัตรต่าง ๆ ที่คณ
ุ เก็บไว้ ในกระเป๋ าเงินตอนนี ้ เพียงแต่ ไม่มีหนั งเทอะทะที่หุ้มบัตรอยู่
แนวคิดนี ้เป็ นที่รจู้ ักในหลายชื่อ รวมถึงกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์และกระเป๋ าเงินออนไลน์
กระเป๋ าเงินดิจิตอลช่วยให้ผู้บริ โภคทําธุรกรรมการเงินได้ โดยไม่ตอ้ งใช้กระเป๋ าเงินจริง ทัง้ นี ้ เงินไม่ ได้เป็ น
สิ่งเดียวที่แลกเปลี่ยนผ่านสมาร์ทโฟนได้ ยังมีคปู อง คะแนนสะสม และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ที่ทํา
ธุรกรรมโดยใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหมายเลขบัญชีการชําระเงิน ที่อยู่จัดส่ง
หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์
นอกเหนื อจากความรวดเร็วและปลอดภัยแล้ว กระเป๋ าเงินยุคอนาคตยังช่วย:
•
•
•
•
•

จัดการการชําระเงินและบัญชีของคุณ
รับข้อเสนอต่าง ๆ จากร้านค้าที่คณ
ุ รูจ้ ักและไว้วางใจ
่
ตรวจเช็ค แลกเปลียน และการสะสมคะแนน
บันทึกใบเสร็จดิจิตอลและข้อมูลการรับประกัน
แจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชีและการซือ้ สินค้าของคุณ
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บริการวีซ่าโทเค็นใช้งานอย่างไร

ชําระเงินตอนนี ้

นส์ 1 ตัว
PAIR JEANS
กางเกงยี
1
27.00
$ 27.00
ดอลลาร์
4000 1234 5600 9010
01/16
CARDHOLDER NAME

ดําเนิ นการ
ชําระเงิน

พิซซ่า 2 ถาด
20.00 ดอลลาร์

1

ออนไลน์

ภายในร้าน

ในแอพฯ

การซือ้ ผ่านอีคอมเมิรซ
์ กําลัง
่
กลายเป็ นสิง่ ทีพบเห็นได้ทวั่ ไป
การใช้ โทเค็น
จะทําให้รา้ นค้าปลีกออนไลน์ มี
ช่องทางการชําระเงินที่ลาํ ้ สมัยและ
ปลอดภัย

การใช้โทเค็นเป็ นวิธท
ี ปี่ ลอดภัย
สําหรับผูบ้ ริโภคในการชําระเงินทีร่ ้าน
เพียงแค่เลือ่ นบัตรผ่านอุปกรณ์
ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั เครือ่ งชําระเงิน

การชําระเงินด้วยระบบวีซ่ามีแนวโน้ ม
นํ ามาใช้กับแอพพลิเคชั่นอุปกรณ์
้ เรือ่ ย ๆ
มือถือที่ลาํ ้ สมัยเพิ่มมากขึน
่
ซึงช่วยให้คณ
ุ ทําธุรกรรมต่างๆ
้
ได้ง่ายยิ่งขึน

สิทธิประโยชน์ สําคัญของบริการวีซ่าโทเค็น

โทเค็นจะไม่เก็บข้อมูล
หมายเลขบัญชีหลักของ
ผู้บริ โภคไว้ ในการทําธุรกรรม
จึงลดความเสี่ยงจาก
การบันทึกโทเค็นไว้ ในอุปกรณ์
มือถือ ร้านค้าออนไลน์ หรือ
ในระบบคลาวด์ของ
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ มือถือ

โทเค็นเป็ นเทคโนโลยี
จากมาตรฐาน ISO
ดังนั ้นร้านค้า ผู้ ให้บริการ
และผู้ออกบัตรสามารถ
ประมวลผลและดําเนิ นการ
เหมือนกับการชําระ
เงินผ่านบัตรแบบเดิมได้

หากอุปกรณ์ มือถือ
สูญหายหรือถูกโจรกรรม
สามารถออกโทเค็นใหม่
ได้ทันที โดยไม่ตอ้ ง
เปลี่ยนหมายเลขบัญชี
หลักของผู้บริ โภคหรือ
ออกบัตรพลาสติกใหม่
สามารถจํากัดการใช้
โทเค็นกับร้านค้า อุปกรณ์
มือถือ ธุรกรรม หรือ
หมวดหมู่ที่เจาะจง
บริการใหม่รองรับการ
ออกโทเค็นได้หลายครัง้
สําหรับบัญชีหลักเดียว
ซึ่งแต่ละโทเค็นจะผูกกับ
อุปกรณ์ มือถือหรือ
บริการที่เจาะจง
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มองการณ์ ไกล:
ช่องทางการชําระเงินที่หลากหลาย
การชําระเงินแบบไร้สัมผัสที่รวดเร็วกว่าเงินสด
้ อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากผู้บริ โภคต้องการใช้เงินสด
การชําระเงินระบบไร้สัมผัสจะเพิ่มขึน
น้ อยลง การชําระเงินระบบไร้สัมผัสจะเป็ นผลสําเร็จได้ตอ้ งได้รบั การสนั บสนุ นจากทั่วทัง้
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ความรูก้ ับร้านค้าและผู้บริ โภค ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีนี้
้ การใช้ระบบไร้สัมผัสรูปแบบใหม่
ให้เป็ นวิธีการทําธุรกรรมที่รวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึน
เช่น อุปกรณ์ สําหรับสวมใส่ และการชําระเงินผ่านอุปกรณ์ มือถือ จะกระตุน
้ การใช้งาน
ได้ดว้ ยเช่นกัน

กระเป๋ าเงินผ่านโทรศัพท์มือถือจะ
เปลี่ยนประสบการณ์ การชําระเงิน
เทคโนโลยีพิเศษที่เข้ามามีส่วนในการชําระเงินผ่านโทรศัพท์
มือถือ จะส่งผลให้การชําระเงินในร้านค้าโดยใช้สมาร์ทโฟนซึ่ง
้ วีซ่าเป็ น
ไม่ตอ้ งใช้บัตรและกระเป๋ าเงินจะเป็ นที่ยอมรับมากขึน
่
้
เสาหลักในการเปลียนแปลงครัง้ นี โดยผู้พัฒนาโทรศัพท์
มือถือสามารถใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีท่เี ป็ นกรรมสิทธิ์ของ
เรา เพื่อรับรองว่าขัน
้ ตอนการชําระเงินมีความปลอดภัยและ
ไม่ยุ่งยาก การทําธุรกรรมระบบไร้สัมผัสผ่านโทรศัพท์
มือถือกําลังนํ าทางการชําระเงินดิจิตอลในก้าวต่อไป และบริการ
วีซ่าโทเค็นช่วยให้การธุรกรรมดังกล่าวมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
กระเป๋ าเงินดิจิตอลจะกลายเป็ นมาตรฐาน และบริการต่าง ๆ
ของวีซ่าจะยังคงมอบตัวเลือก ความสะดวกสบาย และ
้ ให้กับผู้บริ โภค พร้อมกับช่วยเหลือให้
ความปลอดภัยที่ดยี ิ่งขึน
ลูกค้าของเราสร้างความเติบโตทางธุรกิจ
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อุปกรณ์ แบบสวมใส่คอื ตัวเลือกการชําระเงิน
แห่งอนาคต
ผู้บริ โภคในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้สนใจที่จะชําระเงิน
โดยใช้เทคโนโลยีแบบสวมใส่ เช่น สายรัดข้อมือ และ
นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะผู้บริ โภคที่ทําการสํารวจใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ระบุวา่ โอกาสสามอันดับแรก
ที่จะใช้อุปกรณ์ สวมใส่เพื่อการชําระเงินคืออาหารและ
เครือ่ งดืม่ (ร้อยละ 57) บัตรชมภาพยนตร์
(ร้อยละ 51) และของชํา (ร้อยละ 46)
ในทํานองเดียวกันกับบัตรชําระเงินไร้สัมผัส การชําระ
เงินด้วยอุปกรณ์ สวมใส่ช่วยให้ผู้บริ โภคสามารถซือ้
สินค้าโดยเคลื่อนผ่านหรือแตะอุปกรณ์ เหนื อเครือ่ ง
ชําระเงิน ณ จุดขาย อุปกรณ์ เหล่านี ้สวมใส่ ได้ ใน
รูปแบบเสือ้ ผ้าหรือเครือ่ งประดับ เช่น นาฬิกาข้อมือ
อัจฉริยะ สายรัดข้อมืออัจฉริยะ และแว่นตาอัจฉริยะ

อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์แบบสวมใส่จะวางจําหน่ าย
ทั่วโลกประมาณ 275 ล้านเครือ่ งในปี 2559 ซึ่งเป็ น
้ ร้อยละ 18 จาก 232 ล้านเครือ่ ง
จํานวนที่เพิ่มขึน
ในปี 2558 นอกจากนี ้ ยังคาดการณ์ วา่ ในช่วงปี
2558 ถึง 2560 การใช้นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ
้ ร้อยละ 30 โดยส่วนมากเนื่ องจากบริษัท
จะเพิ่มขึน
เทคโนโลยีหลายแห่งกระตุน
้ ให้อุปกรณ์ สวมใส่เป็ น
ไลฟ์ สไตล์ตามกระแสนิ ยม อย่างไรก็ตาม ผู้บริ โภคอาจ
เริม่ ตระหนั กว่าเทคโนโลยีแบบสวมใส่อาจเป็ นได้
มากกว่าเครือ่ งประดับ และสามารถนํ ามาใช้รว่ มกับ
กิจกรรมในชีวติ ประจําวัน เช่น การชําระเงินซือ้ ของชํา
หรือซือ้ บัตรชมภาพยนตร์
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อ้างอิง:
1. การศึกษาวิจัยของ Moody’s Analytics "The Impact of Electronic Payments on Economic Growth" ได้วเิ คราะห์ผลกระทบของการเจาะตลาด
บัตรชําระเงินเกี่ยวกับการบริ โภคภาคเอกชนของ 70 ประเทศในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2553 ถึงปี 2558
2. ภูมิทัศน์ การชําระเงินของผู้บริ โภคในเวียดนาม 4,112 รายที่มีอายุ 18-54 ปี ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ตัง้ แต่ปี 2558 การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพือ่
ติดตามการทําธุรกรรมของผู้บริ โภคจากการใช้จ่ายต่อวัน ต่อเดือน และต่อปี เพื่อตรวจสอบปริมาณการชําระเงิน และความถี่ของการทําธุรกรรมตามจํานวน
หมวดหมู่ นอกจากนี ้ ยังตรวจสอบปริมาณกับ Euromonitor RBA และแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิอื่น ๆ
3. ภูมิทัศน์ การชําระเงินของผู้บริ โภคในฟิ ลิปปิ นส์ 4,360 รายที่มีอายุ 18-54 ปี ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ตัง้ แต่ปี 2558 การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพือ่
ติดตามการทําธุรกรรมของผู้บริ โภคจากการใช้จ่ายต่อวัน ต่อเดือน และต่อปี เพื่อตรวจสอบปริมาณการชําระเงิน และความถี่ของการทําธุรกรรมตามจํานวน
หมวดหมู่ นอกจากนี ้ ยังตรวจสอบปริมาณกับ Euromonitor RBA และแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิอื่น ๆ
4. การศึกษาวิจัย Visa Mobile Payment Attitudes ปี 2559 การศึกษาวิจัยนี ้ดาํ เนิ นการโดย YouGov โดยสอบถามชาวสิงคโปร์ 1,000 ราย
เพื่อประเมินทัศนคติที่มีตอ่ การชําระเงินทางอุปกรณ์ มือถือ
5. การศึกษาวิจัยทัศนคติตอ่ โทรศัพท์มือถือปี 2559 ดําเนิ นการโดย YouGov โดยสอบถามผู้ตอบแบบสํารวจ 750 รายที่มีอายุ 18-55 ปี
ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนกันยายน 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: ตลาดอีคอมเมิรซ
์ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้จะมีมูลค่าเกิน 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 แม้จะมีความท้าทายต่างๆ ก็ตาม
8. Gartner Report: ยอดขายอุปกรณ์ สวมใส่ท่วั โลกจะเติบโตร้อยละ 18.4 ในปี 2559 http://www.gartner.com/newsroom/id/3198018

