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COVID-19
PANDEMIC :
IMPLICATION
TO E-PAYMENT
EDITOR’S TALK
การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อ
การใช้ช5ว7ตของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชาชนต้อง
ปรับพฤติกรรมการบร7โภคและการชำระเง7น จนกลายเป็น
ความคุ้นช7นและเกิดเป็น new normal way of life ธุรกิจ
ชำระเง7นจำเป็นต้องปรับตัวให้รองรับทั้งว7กฤตและโอกาส
เพื่อให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี
ว7สัยทัศน์ การปรับตัว เร5ยนรู้ และการสื่อสาร
จSงเป็นเรT่องสำคัญ
ทีมพัฒนาและว-เคราะห์ข้อมูล
ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเง-น

WHAT’S INSIDE
What – เกิดอะไรข1้นในว4กฤต COVID-19
Why – โอกาสของธุรกิจในช่วง COVID-19
Now – การปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจชำระเง4น
Future – ปรับและเปลี่ยนเพื่อการก้าวต่อ

ผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่น่าสนใจ
โอกาสของ e-Payment
ในช่วงปีแห่ง C
vid-19
E-Money
Volume (TXN)

Lockdown

เพื่อการใช้สอย

เพื่อการเดินทาง

Card Payment via Online
Volume (TXN)

Lockdown

Card Payment via EDC
Volume (TXN)

Lockdown

ร้านอาหาร

ห้างสรรพสินค้า

% แสดงถึงอัตราการเติบโตเช7งปร7มาณเมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่องเที่ยว
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WHAT เกิดอะไรขC้นในวEกฤต COVID-19?

เกิดอะไรข*้นบ้างในว3กฤต COVID-19 ปี 2563
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติรายจังหวัดเทียบปี 62-63

Global GDP growth (%) ปี 2563 ต่ำสุด ตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยค่าประมาณการอยู่ที่ -4.3

-80.1%
-82.8%

GDP growth (%)

-74.5%
-75.8%
-75.8%

1

จ9น

-87.7%

2

มาเลเซ9ย

-83.5%

-81.4%
3

อินเดีย

-85.5%

4

25

ลดลง

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เข้ามาไทยในช่วง ม.ค.-พ.ย. 63

63

2

รายได้ (พันล้านบาท)

GDP growth ของประเทศต่าง ๆ

เกาหลีใต้

-84.8%

-3.6

% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2.0

-5.3

-6.5
ที่มา: World Bank

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

SOCIAL DISTANCING
2M

Interest Over Time

นโยบาย social distancing ทำให้หลายคนเร7่มคุ้นช7นกับการ work from home มากขS้น ในวันหยุดแทนการออกไปเที่ยวห้าง เดินเล่น
อย่างเคย ผู้คนก็เลือกที่จะอยู่บ้าน กลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการ stay at home จSงเติบโตอย่างน่าสนใจ
work from home

ยอดการค้นหาคำว่า “work from home” ได้รับความนิยม
มากในช่วง lock down ขณะที่แอปพลิเคชันที่ให้บร7การการประชุม
ออนไลน์ ยอดผู้ ใช้งานเดือน มี.ค. 63 พุ่งสูงถึง 151%
จากปีก่อนหน้า

เช่นเดียวกับในข้อมูล social listening ของแบงก์ชาติพบว่า
#หารnetflix ได้รับความนิยมสูงในช่วงนี้ สอดคล้องกับข้อมูลที่
ผู้ ให้บร7การ video streaming มียอด subscriber เพิ่มขS้นถึง
10.1ล้าน ราย ในช่วงเพียง 2 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63)
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WHY

โอกาสของธุรกิจในช่วง COVID-19

Covid-19 เป็นตัวเร่งที่ทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่ามีธุรกิจหลายประเภทที่ได้รับผลกระทบ
ส่งผลต่อการชะลอตัว แต่ในว4กฤตยังมีโอกาส เมื่อ Covid-19 ช่วยให้หลายธุรกิจเติบโตข1้นแบบสวนกระแส

ทำไม บางธุรกิจ

ถึงเกิดโอกาสในช่วง Covid-19

Online education
ในด้านการศึกษา การระบาดของโคว7ดเป็น
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คอร์สเร5ยน
ออนไลน์ได้ร7บความนิยมมากขS้น ในช่วงกลาง
มี.ค. - เม.ย. 63 บางหลักสูตรมียอดลงทะเบียน
เร5ยนสูงขS้นถึง 640% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า1

Health insurance
ความรุนแรงของสถานการณ์โคว7ด ทำให้ผู้คน
กังวลและหันมาสนใจเรT่องสุขภาพกันมากขS้น
ทำให้ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 63
ธุรกิจประกันสุขภาพเติบโตเพิ่มขS้นถึง 60%
จากระยะเดียวกันของปีก่อน2

Online shopping
การใช้ช5ว7ตแบบ new normal ที่ออกจากบ้านไม่
สะดวก ทำให้ประชาชนซT้อสินค้าออนไลน์กันมากขS้น
คนที่ไม่เคย ก็เร7่มหันมาจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางนี้
และแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วง lock down ไปเเล้ว แต่ข้อมูล
พบว่ากว่า 60% 3 ก็ยังติดใจ เลือกซT้อของออนไลน์
หรTอ e-commerce กันต่อไป

Food delivery
ธุรกิจการจัดส่งอาหารเป็นอีกธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์
จากโคว7ด เพราะผู้คนต้องสั่งอาหารมาทานที่บ้าน
ประกอบกับร้านอาหารที่ปรับตัวมาขายออนไลน์มากขS้น
และสนใจใช้แพลตฟอร์มจัดส่งอาหารมากขS้นกว่า
20,000 ร้าน ต่อสัปดาห์ ทำให้ธุรกิจนี้มีการขยายตัวสูง
ถึง 78-84% เมื่อเทียบกับปีก่อน4

ที่มา:
1
classcentral, 2 สมาคมประกันวAนาศภัยไทย,
3 Positioning Magazine Online, 4 ศูนย์วAจัยกสิกรไทย

Telecommunication
เพราะเวลาที่ต้องใช้อยู่บ้านนานขS้น ทำให้การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขS้นอย่างก้าวกระโดด ผู้ ให้บร7การ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และอินเทอร์เน็ตมือถือได้รับผล
พวงไปด้วย โดยในช่วง lock down มีจำนวนผู้ ใช้บร7การ
ใหม่เพิ่มมากขS้น
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NOW

การปรับตัวของ
ผู้ประกอบธุรกิจชำระเงEน

ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ธปท. และผู้ประกอบธุรกิจระบบและบร-การการชำระเง-นภายใต้การกำกับได้มีการเตรMยมความพร้อมและทำงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการชำระเง-นของไทยยังสามารถทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เดินหน้า
ต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว โดยมีบทเรMยนจากการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการปรับตัวในระยะต่อไป

ความพร้อมในการรับมือ COVID-19 ของผู้ประกอบธุรกิจชำระเง<น
ผู้ประกอบธุรกิจชำระเง2น
สามารถรับมือกับ
Covid-19 ได้มากขนาดไหน?

ผลสำรวจการรับมือของผู้ประกอบธุรกิจระบบและ
บร7การการชำระเง7นภายใต้การกำกับ พบว่าส่วนใหญ่
สามารถรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ได้ดี และ
เห็นว่ามี 3 เรT่องสำคัญที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในบร7ษัทให้คล่องตัว
2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรTอแผนธุรกิจรองรับ
new normal
3. การจัดเตร5ยมอุปกรณ์และระบบงานรองรับการทำงาน
ในช่วง work from home

ความกังวลหลัก ที่ยังคงมีผู้ประกอบธุรกิจในช่วง COVID-19
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในลักษณะ work from home ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างใกล้ชFด

“

ผู้ประกอบธุรกิจชำระเง7นเร7่มมีการปรับตัวในช่วง
สถานการณ์ Covid-19 เพื่อรองรับพฤติกรรม
new normal ของผู้ ใช้บร7การ เช่น ขยายขอบเขต
การให้บร7การ เพิ่มช่องทางบร7การของธุรกิจ
รวมทั้งวางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบ
proactive ขS้น โดยจัดเตร5ยมศูนย์สำรองสำหรับ
ระบบไอทีให้พร้อมเสมอ แบ่งกลุ่มพนักงานที่
สามารถทำงานทดแทนกันถ้าหากติดเชT้อ และกลุ่ม
พนักงานที่สามารถ work from home ได้

“3

“

ภัยคุกคาม cyber/ IT risk

“

“1
“2

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ

ผู้ประกอบธุรกิจชำระเง4นส่วนใหญ่
มองว่า COVID-19
เป็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยง

61%
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FUTURE

ปรับและเปลี่ยนเพื่อการก้าวต่อ

A BC
DE

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทั้งต่อระบบนิเวศทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของ
ประชาชน ทำให้การดำเนินธุรกิจชำระเง4นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อให้สามารถก้าวต่อภายใต้ new normal ผ่านแนวคิด
ABCDE

Belief

Adaptability

A
C

ธุรกิจต้องพร้อมปรับเปลี่ยนและเร5ยนรู้สิ่ง
ใหม่ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการ
ทำงานและการให้บร7การ รวมถึงการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร
ให้มีศักยภาพพร้อมรองรับสิ่งใหม่ ๆ มาก
ยิ่งขS้นด้วย

Communication
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ถือเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับภาวะ
ว7กฤต โดยการเล่าเรT่องราว (story telling)
ที่น่าสนใจ และการส่งใจความสำคัญ (key
message) ที่ชัดเจนจะช่วยสร้างความเชT่อมั่น
ให้แก่ผู้บร7โภค และทุกคนในองค์กร

E

B
D

มอง Covid-19 และทุกว7กฤตให้เป็นโอกาส
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และโมเดลธุรกิจ สร้าง
ความแข็งแรงและความเชT่อมั่นภายในองค์กร
ให้พร้อมรับกับเหตุการณ์ว7กฤตที่อาจ
เกิดขS้นในอนาคต

Data Driven
ข้อมูล คือ ขุมทรัพย์ใหม่ของธุรกิจ เพราะ
การตัดสินใจในโลกปัจจ`บันต้องขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ ทำให้องค์กร
วางแผนกลยุทธ์แม่นยำขS้น สร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขS้น
การใช้เพียงประสบการณ์ในการตัดสินใจ
แบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป

E-Payment

การใช้ e-Payment เป็นช่องทางหลักใน
การชำระเง7นถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วย
สนับสนุนให้การทำธุรกิจ ทั้งการซT้อและ
ขาย ง่าย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ผู้บร7โภคมีความมั่นใจ
ตรวจสอบได้และปราศจากความกังวล
ในการต้องสัมผัสเง7นสด

