ระบบการชําระเงิน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระบบการชําระเงินของเวียดนามอยูภายใตการควบคุมดูแลของธนาคารแหงรัฐเวียดนาม (SBV) ซึ่งเปน
ธนาคารกลางของประเทศ โดย SBV จะเปนผูออกกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานของ
ระบบการชําระเงินบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
 การมีระบบการชําระเงินระหวางธนาคารที่ทันสมัย
 มีการเชื่อมโยงเครือขายระหวางกันของธนาคารพาณิชยทุกธนาคารและทุกสาขา
 มีความครอบคลุมทุกธุรกรรมทางการคา
 ครอบคลุมการไหลเวียนของเงินในธุรกิจการคา
 การดําเนินนโยบายการเงินของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกธุรกรรมทางการเงิน
การธนาคารของรัฐบาล
 การเขาถึงบริการทางการเงินของผูใชบริการธนาคารพาณิชยมีมากขึ้น
 อํานวยประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สื่อการชําระเงิน (Payment Instruments)
1. Paper based
- เงินสด เปนสื่อสําหรับการชําระเงินรายยอย ชาวเวียดนามไมนิยมฝากเงินกับ
ธนาคารแตเลือกที่จะเก็บเงินสดไวในตูเซฟที่บานแทน สงผลใหธุรกรรมรายยอยสวน
ใหญกระทําในรูปของเงินสด ทั้งนี้ SBV ไดกําหนดใหการชําระเงินภายในประเทศ
จะตองกระทําในสกุลเงินดองเทานั้น
- เช็ค ใชสําหรับชําระเงินรายยอยภายในประเทศ เช็คที่ออกมีอายุ 30 วัน ปริมาณ
การใชเช็คยังมีนอยเนื่องจากความเขมงวดของธนาคารพาณิชยในการอนุญาตให
ลูกคาซื้อเช็คเพื่อไปทําธุรกรรม ประกอบกับประชาชนไมนิยมเปดบัญชีกับธนาคาร
- Payment order หรือ Authorized payment order เปนเอกสารการสั่งจายเงิน
ผูออกเอกสารจะใหผูรับเอกสารซึ่งเปนผูใหบริการ Payment service จายเงินเขา
บัญชีของผูรับเงินตามจํานวนเงินที่ระบุโดยหักจากบัญชีของผูจาย ใชสําหรับการ
ชําระเงินรายยอยภายในประเทศ
สวนการชําระเงินระหวางประเทศจะใช
International payment order
- Collection order หรือ Authorized collection order เปนเอกสารการเรียกเก็บ
เงิน โดยผูออกเอกสารจะใหผูรับดําเนินการเรียกเก็บเงินแทนตามจํานวนที่ระบุไว ใช
สําหรับการชําระเงินรายยอยภายในประเทศ สวนการชําระเงินระหวางประเทศจะใช
International collection order
- ตั๋วสัญญาใชเงิน เปนเอกสารที่ผูออกตั๋วใหสัญญาวาจะใชเงินตามจํานวนที่ระบุใหแก
ผูรับเงิน ใชสําหรับการชําระเงินภายในประเทศ

- Bill of exchange ใชสําหรับการชําระเงินระหวางประเทศ โดยผูออกตั๋วแลกเงิน
จะสั่งใหบุคคลที่เรียกวาผูจาย จายเงินจํานวนตามที่ระบุใหแกผูรับเงิน
- Letter of credit ใชสําหรับการทําธุรกรรมการชําระเงินระหวางประเทศ ธนาคาร
ผูเปด L/C โดยคําสั่งของผูซื้อ จะแจงไปยังผูขายผานทางธนาคารตัวแทนเปนการ
ยืนยันวาเมื่อผูขายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน L/C ถูกตองครบถวนแลวธนาคารผู
เปด L/C จะชําระเงินใหแกผูขาย
2. Electronic based
- บัตร ATM เปนสื่อสําหรับการชําระเงินรายยอยภายในประเทศ ATM ในเวียดนาม
ใชสําหรับการถอนเงินสดเปนหลัก1
- บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เปนสื่อสําหรับการชําระเงินรายยอยภายในประเทศ
- ระบบรับชําระเงินออนไลน E-wallet เปนสื่อสําหรับการชําระเงินรายยอย บริการ
E-wallet ที่พัฒนาโดยสถาบันการเงินตาง ๆ นั้น ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2553 มี
ธนาคาร 18 แหง ที่ใหบริการโดยมี POS รองรับกวา 200 เครื่อง นอกจากนี้
VinaPhone
ซึ่งเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของเวียดนามยังไดรวมมือกับ
Vietcombank, Vietinbank และ ABBank ในการใหบริการ e-wallet ที่รูจักกัน
ในชื่อ MoMo โดยลูกคาของ VinaPhone สามารถชําระคาบัตรโดยสารเครื่องบิน
คาสินคาและบริการตาง ๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของตนเอง นับเปนผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่รายแรกทีใ่ หบริการ e-wallet แกลูกคาของตนเอง
- สื่อการชําระเงินระหวางธนาคาร เวียดนามไดนําระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาใชใน
การประกอบธุรกรรม Inter-bank payment เพื่อทดแทนระบบ Paper-based
inter-bank payment ในเดือนกรกฎาคม 2545 สื่อการชําระเงิน Inter-bank
electronic payment ประกอบดวย
 High Value Subsystem (HVTS) ใชสําหรับธุรกรรมการชําระเงินระหวาง
ธนาคารที่มีมูลคาตั้งแต 500 ลานดองขึ้นไป
 Low Value Subsystem (LVTS) ใชสําหรับธุรกรรมการชําระเงินระหวาง
ธนาคารที่มีมูลคาต่ํากวา 500 ลานดอง
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ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม (SBV) ไดกําหนดคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกแตละรายในการทํา
ธุรกรรมผาน Electronic Payment System ดังนี้
List of fees
High Value Subsystem
(คาธรรมเนียมคิดจากสมาชิกแตละรายโดยคิดเปนรายการตอเดือน
เริ่มตั้งแตรายการที่ 1 จนถึงรายการสุดทายของเดือนนั้น)
รายการที่ 1 – รายการที่ 3,000

Fee level

คิดคาธรรมเนียมรอยละ 0.02 ของ
จํานวนเงินทีโ่ อน แตตองไมต่ํากวา
18,000 ดองตอรายการ และไมเกิน
300,000 ดองตอรายการ

รายการที่ 3,001 – รายการที่ 15,000

คิดคาธรรมเนียมรอยละ 0.015
ของจํานวนเงินที่โอน แตตองไมต่ํา
กวา 18,000 ดองตอรายการ และ
ไมเกิน 250,000 ดองตอรายการ

ตั้งแตรายการที่ 15,001 เปนตนไป

คิดคาธรรมเนียมรอยละ 0.01 ของ
จํานวนเงินที่โอน แตตองไมต่ํากวา
18,000 ดองตอรายการ และไมเกิน
200,000 ดองตอรายการ

หมายเหตุ
1. ลดคาธรรมเนียมรอยละ 50.0 หากเปนการชําระเงินในเขต
พื้นที่เดียวกัน
2. ลดคาธรรมเนียมรอยละ 20.0 หากธุรกรรมนั้นดําเนินการ
กอนเวลา 12.00 น. ของวันนั้น
3. ลดคาธรรมเนียมรอยละ 60.0 หากเปนการชําระเงินในเขต
พื้นที่เดียวกัน และดําเนินการกอนเวลา 12.00 น. ของวัน
นั้น
Low Value Subsystem

3,000 ดองตอรายการ

ชองทางการชําระเงิน (Payment Channels)
1. สาขาธนาคารพาณิชย ผูใชบริการสามารถใชชองทางสาขาของธนาคารพาณิชยซึ่งมีดวยกัน
1,275 สาขาทั่วประเทศ ทั้งที่เปนธนาคารของรัฐ ธนาคารรวมคา สาขาธนาคารตางชาติ
และธนาคารทองถิ่น
2. ชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน ATM, POS, Internet Banking การขยายตัวของจํานวนบัตรที่
ออกโดยธนาคารตาง ๆ ในชวงระหวางป 2549 – 2553 ทําใหธนาคารพาณิชยมุงเนนที่จะ
พัฒนาเครือขายเพื่อรองรับการขยายตัวดังกลาว โดยมีการดําเนินการรวมกับสถาบันผูออก
บัตรเครดิตในตางประเทศ เชน VISA, MasterCard ในการพัฒนาระบบของตนเองเพื่อใหผู
ถือบัตรสามารถใชบัตรเครดิตถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารได ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
ของป 2553 มีการออกใชบัตรกวา 26 ลานใบ ดวยจํานวน ATM มากกวา 10,000 เครื่อง
และ Points of sale (POS) กวา 40,000 เครื่อง อยางไรก็ตามปริมาณการใชบัตรเพื่อจาย
ชําระคาสินคาและบริการผาน POS ยังมีปริมาณไมมากนัก2
3. โทรศัพทเคลื่อนที่
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในเวียดนามไดมีการนําระบบรับชําระเงิน
ออนไลนมาใชเพื่อใหผูใชบริการไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถชําระคาสินคาและ
บริการตาง ๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของตนเอง

สถานการณปจจุบัน
เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณธุรกรรมการใชบัตรผานเครื่อง POS และเปนการอํานวยความความ
สะดวกสําหรับผูบริโภค รวมทั้งลดภาระของระบบ ATM ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม (SBV) ไดให The Viet
Nam National Financial Switching Joint Stock Company (Banknetvn) และ The Smartlink
Card Services Joint Stock Company (Smartlink) รวมกับธนาคารพาณิชย 8 แหง ไดแก
Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV, Techcombank, VIB, SeaBank, และ Ocean
Bank ในการเชื่อมโยงระบบ POS ระหวางกันขึ้นในกรุงฮานอย การเชื่อมโยงดังกลาวจะทําใหผูถือบัตร
ของแตละธนาคารสามารถชําระคาสินคาและบริการผานเครื่อง POS ของธนาคารดังกลาวรวมกันได ซึ่งใน
เบื้องตนมีผูจําหนายสินคาและบริการเขารวมมากกวา 100 ราย เชน ซูเปอรมารเก็ต, เครือขายรานคา
ปลีกของตางประเทศ, รานอาหาร, โรงแรม, บริษัทผูใหบริการรถ taxi และโรงแรม หลังจากการ
ดําเนินการในกรุงฮานอยแลว SBV มีโครงการที่จะใหทาง Banknetvn และ Smartlink ขยายการเชื่อมโยง
ดังกลาวไปยังนครโฮจิมินหและเมืองตาง ๆ ทั่วประเทศตอไป
ทั้งนี้ การรับชําระเงินจากตางประเทศสามารถกระทําไดโดยเสรี ขณะที่การจายเงินไปให
ผูรับในตางประเทศจะไดรับการควบคุมอยางเขมงวด โดยตองมีเอกสารหลักฐานประกอบพรอมกับเหตุผล
ในการสงเงินมาแสดงเพื่อประกอบการดําเนินการในแตละครั้ง
**********************
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