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โอกาส แนวโน้ ม และการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ ไทย
ในการเข้ าสู่ ยุค Digital Banking
ปั จ จุ บ ัน สั ง คมไทยสามารถเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ไ ด้ ง่ า ยมากขึ้ น
โดยเฉพาะการใช้ ง านเทคโนโลยี ด้ า น Digital จนทํา ให้ ภ าครั ฐ และ
ภาคเอกชนมีการหยิบยกและกล่าวถึงนโยบาย Digital Economy ขึ้นมา ซึ่ ง
นโยบายดัง กล่ า วเป็ นการประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การพัฒ นาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกระบวนการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของหน่ วยธุ รกิ จ โดยมี
ประโยชน์หลัก คือ การลดต้นทุนของธุรกิจ มีการต่อยอดในการผลิตสิ นค้า
และบริ การ เกิ ดผูป้ ระกอบการและการจ้างงานในลักษณะใหม่ ๆ รวมถึ ง
ก่อให้เกิดช่องทางในการทําธุรกรรมที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ดงั กล่ าวจะเกิ ดแก่ ธุรกิ จก็ต่อเมื่ อภาค
ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทนั ตามกระแสเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนได้ชดั คือ การทําธุ รกรรม
การชําระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Payment)1 ซึ่ งพบว่าเติ บโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดย CAGR ปี 2555 - 2558 เฉลี่ยอยูท่ ี่ 14.4% ต่อปี โดยในปี 2558 มี
การทําธุ รกรรมกว่า 2.6 พันล้านรายการ มูลค่าราว 282.9 ล้านล้านบาท
เติบโต 13.3% และ 6.2% เมื่ อเทียบกับปี 2557 ตามลําดับ สะท้อนถึ ง
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ เชื่ อมัน่ และยอมรั บการใช้เทคโนโลยี Digital ใน
ชี วิตประจําวันมากยิ่ง ขึ้ น อี กทั้งยัง มี แนวโน้มหลี กเลี่ ยงการใช้เช็ค (Paper
Based) เนื่ องจาก 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา ปริ มาณเช็คที่เรี ยกเก็บได้ปรับลดลง
ต่อเนื่องประกอบกับจํานวนเช็คคืนและเช็คคืนไม่มีเงินที่เพิ่มจํานวนสู งขึ้น
ทั้งนี้ หากพิจารณาปริ มาณการทําธุ รกรรม e-Payment ผ่านระบบ
และช่องทางต่างๆในปี 2558 พบว่า ธุรกรรม e-Money มีการทํารายการกว่า
883.2 ล้านรายการ คิดเป็ น 34.1% ของการทําธุรกรรม e-Payment ทั้งหมด
รองลงมาคื อ การชําระเงิ นด้วยบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิ ต สัดส่ วน 17.9%
การโอนเงิน/ชําระเงินผ่านอินเตอร์ เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 17.0% และ
การโอนเงิน/ชําระเงินผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม 16.6% ตามลําดับ แต่หากพิจารณา
1

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments) ประกอบด้วย
1) การโอนเงินเพื่อลูกค้าผ่าน BAHTNET (BAHTNET 3rd party) เป็ นการโอนเงินตามคําสัง่
ของลูกค้าที่สงั่ ให้ธนาคารทําการโอนเงินเข้าบัญชีผรู้ ับผลประโยชน์ซ่ ึ งอยูอ่ ีกธนาคารหนึ่ง
2) การโอนเงินครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment) เป็ นรายการที่มีตกลงการโอน/หักเงิน
ของบัญชีผจู้ ่ายเงินไปยังบัญชีผรู้ ับเงิน อาทิ การจ่ายเงินเดือน ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3) การโอนเงิน/ชําระเงินรายย่อยข้ามธนาคาร (Online Retail Funds Transfer : ORFT) และ
ภายในธนาคาร (In - house Funds Transfer) ผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม
4) การโอนเงิน/ชําระเงินรายย่อยข้ามธนาคาร (Online Retail Funds Transfer : ORFT) และ
ภายในธนาคาร (In - house Funds Transfer) ผ่านอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่
5) การชําระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ Payment cards (ไม่รวม e-Money) เช่น การ
ชําระค่าสิ นค้าและบริ การ ณ จุดขาย หรื อทางอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิต
6) เงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Money) เช่น บัตรรถไฟฟ้ า บัตรชัว่ โมงอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น ซึ่ งไม่
รวมการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่

จากอัตราการเติบโตของปริ มาณการทําธุ รกรรม e-Payment พบว่า การโอน
เงิ น/ชําระเงินผ่านอิ นเตอร์ เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเติ บโตสู งที่ สุด
โดยเติบโตกว่า 46.5%
รู ปที่ 1 ปริ มาณธุรกรรมการชําระเงินผ่านระบบและช่องทางต่างๆ
ล้านรายการ
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะการให้บริ การ e-Payment ของ
สถาบันการเงิ น พบว่า มีการเติ บโตไปในลักษณะเดี ยวกัน สะท้อนได้จาก
ยอดการทําธุ รกรรมชําระเงินของผูบ้ ริ โภคผ่าน Internet Banking และ
Mobile Banking ในปี 2558 พบว่า มีจาํ นวน 220.1 และ 248.1 ล้านรายการ
เติบโตจากปี ก่อนหน้า 9.8% และ 126.9% ตามลําดับ ส่ วนใหญ่เป็ นการใช้
บริ การทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ อาทิ การโอนเงิน ชําระค่าซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ หรื อสอบถามยอดเงิน เป็ นต้น ซึ่ งการให้บริ การในลักษณะนี้ เป็ นการ
พัฒนาเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคที่สามารถทํา
ได้ดว้ ยตนเอง อีกทั้งยังสะดวก รวดเร็ ว และไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดินทาง
ทําให้การบริ การในรู ปแบบนี้จึงได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รู ปที่ 2 ปริ มาณธุรกรรม e-Payment ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ของสถาบันการเงิน
ล้านรายการ
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หมายเหตุ : อื่นๆ อาทิ เคาน์เตอร์ โทรศัพท์พ้ืนฐาน และ Leased Line
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ได้จดั ทําขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนําข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความ
คิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนําไปใช้ตอ้ งยอมรับความเสี่ ยง และความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลําพัง
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ธนาคารไทยพาณิชย์ กําหนดยุทธศาสตร์ องค์กรภายใต้แผน
“SCB NEXT” ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนธนาคารให้เป็ น Digital Banking อย่างเต็ม
รู ปแบบซึ่ งคาดว่าสิ้ นปี 2559 จะผลักดันให้ลูกค้าใช้บริ การ Mobile Banking
เพิ่มขึ้นเป็ น 8 ล้านบัญชี หรื อครึ่ งหนึ่ งของฐานลูกค้าที่มีท้ งั หมด ซึ่ งปั จจุบนั
ได้จดั ตั้ง บจก. ดิจิทลั เวนเจอร์ ส เพื่อทําหน้าที่ให้บริ การเทคโนโลยีทางการ
เงิน (FIN - TECH) ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มดําเนินงานได้ในเดือน พ.ค.59 นี้
ธนาคารกสิ กรไทย ปรับโครงสร้างการบริ หารด้วยการจัดตั้ง
บริ ษทั กสิ กรบิสิเนสเทคโนโลยีกรุ๊ ป (KASIKORN Business Technology
Group หรื อ KBTG) โดยมีหน่วยงาน FIN - TECH เพื่อรับทําหน้าที่สร้าง
ธุรกรรมบริ การทางการเงินรู ปแบบใหม่โดยใช้ไอทีเป็ นเครื่ องมือหลัก
ธนาคารกรุ งเทพ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และนโยบายเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ ยคุ Digital โดยมุ่งสู่ การพัฒนา Omni - Channel2 อย่างสมบูรณ์ ซึ่ ง
เริ่ มต้นจากการพัฒนา Online และ Mobile ให้เต็มรู ปแบบ ตลอดจนปรับการ
บริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างเทคโนโลยีของธนาคาร

ทิศทางการเติบโตของ Digital Banking ในอนาคต
สําหรับทิศทางการใช้บริ การ Digital Banking ของไทยเทียบกับ
ประเทศต่ างๆ พบว่าไทยยังมี โอกาสในการเติ บโตสู งมาก โดยอัตราส่ วน
ลูกค้าที่ใช้งานระบบ Digital Banking อยูท่ ี่ระดับ 19% ต่อจํานวนลูกค้าที่ใช้
บริ การทางการเงินทั้งหมด โดยปั จจัยหลักที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญ คือ เน้น
ความสะดวก และรวดเร็ ว นอกจากนี้ เป็ นปั จจัยเสริ มอื่ นๆ อาทิ นโยบาย
Digital Economy ของภาครัฐ การสนับสนุนกลุ่ม Non - Bank ของธปท.
ความพร้อมด้านโครงข่ายสื่ อสาร การพัฒนาศักยภาพของ Smart Phone การ
ยอมรับในการใช้งานระบบออนไลน์ และการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce
ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวจะเป็ นแรงหนุนให้ลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์หนั มาใช้ Digital
Banking มากขึ้ น จนมี อตั ราส่ วนการใช้งานเหมื อนกับประเทศเกาหลีใต้
สิ ง คโปร์ ฮ่ อ งกง และไต้ห วัน ซึ่ งเป็ นประเทศที่ มี ค วามก้า วหน้ า ด้า น
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการเข้าถึงเทคโนโลยีค่อนข้างสูงได้
รู ปที่ 3 อัตราส่ วนผูใ้ ช้ Digital Banking ในเอเชีย ปี 2557
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Omni Channel คือ การผสานทุกระบบการทํางานให้เป็ นหนึ่ งเดียว ทั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหลัก (Core Banking) ช่องทางการให้บริ การทั้งสาขา เอทีเอ็ม ออนไลน์ มือถือ
คอลเซ็นเตอร์ การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM) และระบบงานหลังบ้าน (Back
Office) โดยธนาคารต้องรักษาข้อมูลของลูกค้าให้เป็ น “Real time” เพื่อรองรับการใช้บริ การ
ในช่องทางที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง

สิ งคโปร์

2

เกาหลีใต้

40%

36%
19% 18%
อินเดีย

ด้วยความนิ ยมใน Digital Banking ที่มากขึ้น ทําให้สถาบันการเงิน
หลายแห่ งออกมายอมรับ และเล็งเห็ นความสําคัญของ Digital Banking
ส่ งผลให้ในปี 2559 ถึงระยะถัดไป หลายๆธนาคารได้มีการปรับตัว อาทิ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ มีแผนปรับระบบเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการเป็ น Digital Banking และเน้นเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ การให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน อาทิ การให้บริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ LH Bank M
Choice การออกบัตรเดบิตร่ วมกับ UPI และการเพิ่มความปลอดภัยด้วย
ระบบ Chip card ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น

ไทย

การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์

ธนาคารทหารไทย ตั้ง ทิ ศทางการดําเนิ นงานภายใต้แนวคิ ด
“TMB Digital Banking : ให้คุณใช้ชีวิตเต็มที่ในแบบของคุณ” โดยใช้ระบบ
Digital ทั้งการขาย การทําตลาด การให้บริ การ รวมถึ งแนะนําผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่สอดคล้องความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน

อินโดนี เซีย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา นโยบายในการเป็ นผูน้ าํ ตลาด Digital
Banking ด้วย 5 เทรนด์สาํ คัญ คือ 1) กลยุทธ์ Omni - Channel 2) Digital
Marketing และ Digital Culture 3) กระบวนการและระบบปฏิบตั ิการ
Digital 4) ผลิตภัณฑ์และบริ การด้าน Digital และ 5) นวัตกรรมการชําระเงิน

มาเลเซีย

ตารางที่ 1 ธุรกรรมการชําระเงินผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking
จํานวน
%YoY
ประเภทธุรกรรม
2556 2557 2558 2556 2557 2558
จํานวนบัญชี (ล้านบัญชี)
9.2 16.2 22.4 22.5 76.0 38.3
Internet Banking
8.0 10.0 12.0 20.9 24.0 20.1
Mobile Banking
1.2
6.2 10.4 34.8 434.9 67.4
ปริ มาณรายการ (ล้านรายการ) 219.0 296.0 451.4 33.5 35.2 52.5
Internet Banking
161.8 186.6 203.3 29.1 15.4 8.9
Mobile Banking
57.2 109.4 248.1 57.6 91.2 126.9

ธนาคารกรุ งไทย ตั้งเป้ าหมาย Digital Banking ออกเป็ น 3
ส่ วน คือ 1) Easier - Better ทุกอย่างต้องง่ายขึ้นและต้องดีกว่า 2) Anytime
Anywhere สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และ 3) Data Analytics การใช้
ข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดในการทําธุรกรรมของธนาคาร

เวียดนาม

ด้วยพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ประกอบกับการขยายตัวของธุ รกิ จ
e-Commerce ทําให้การทําธุรกรรมออนไลน์เติบโตขึ้นมาก โดยเฉพาะการ
ทําธุรกรรมผ่าน Smart Phone และ Tablet สะท้อนจากปี 2558 มีผใู ้ ช้บริ การ
ธุรกรรมการชําระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10.4 ล้านบัญชี เติบโต 67.4%
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยมีปริ มาณการทําธุรกรรมถึง 248.1 ล้านรายการ
เพิ่มขึ้นกว่า 126.9% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะที่การใช้ Internet Banking
เติบโตในอัตราที่ชะลอลงทั้งจํานวนบัญชีและปริ มาณการทําธุรกรรม

เกาหลี ใสิต้งคโปร์ฮ่องกงไต้หวันญี่ ป่ ุ น จี น เวียดนาม
มาเลเซี
อินยโดนี เซีไยทย อินเดีฟิย

ที่มา : McKinsey Asia Personal Financial Services Survey, 2014

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ได้จดั ทําขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนําข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความ
คิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนําไปใช้ตอ้ งยอมรับความเสี่ ยง และความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลําพัง

