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งานวจัิย “อนาคตธุรกจิแบงก์”  µ�µÂ���́Ê�Á�·¤ ° µ� ¼�¡ �́�»r�° �̧�10 ปีโมบายแบงก์�·Ê�ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทลั

นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี และหวัหนา้สายงานธุรกิจการเงินและการธนาคาร บริษทั PwC

ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เปิดเผยถึงผลสาํรวจ The Future Shape of Banking: Time for

reformation of Banking and bank? วา่ ภายในปี 2568-2573 ��µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÂ���́Ê�Á�·¤ (Traditional bank) �̧É
เปิดใหท้าํธุรกรรมผา่นสาขาเป็นหลกัอาจหายไปจากระบบ Á�ºÉ°��µ��ª µ¤�oµª ®�oµ�µ�Á��Ã�Ã̈ ¥̧ n��̈Ä®o¡ §�·�¦ ¦ ¤�°�
ผูบ้ริโภค และกฎระเบียบต่างๆ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å� ���̈µ¥Á�È��́��́¥ Îµ�́��̧É�Îµ®���·«�µ��°��»¦ �·���µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÄ�°�µ��
�°��µ��̧Ê° »� ¦ ¦ �Ä��µ¦ Á�oµ ¼n° »� µ®�¦ ¦ ¤ (Barriers to entry) ในหมู่ผูป้ระกอบการ Non-banks ยงัมีแนวโนม้ลดลง
อยา่ง�n°Á�ºÉ°�

“เรามองวา่ ° »� ¦ ¦ � Îµ�́��°��̈»n¤Â���rÄ�Ã̈ �°�µ��° ¥¼n�̧É�µ¦ �¦ �́�́ª Ã�¥¤�̧́��́¥ 3 อยา่งเป็นตวักาํหนด ไดแ้ก่ เทคโนโลย ี
พฤติกรรมลูกคา้ และกฎระเบียบขอ้บงัคบั �°��µ��̧Ê�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê��°���µ�µ¦ ° ·Á̈ È��¦ °�·� r (Electronic Banking) และ
° °�Å̈ �rÂ¡ ¨ �¢ ° ¦ r¤�̧É�ÎµÄ®o�¦ ·¤µ��µ¦ Ä�o�¦ ·�µ¦ �nµ� µ�µ�°���µ�µ¦ Ä��́��»�́��n° ¥Ç ลดลง รวมถึง การเขา้มาของธุรกิจ
 �µ�́��µ¦ Á�·��̧ÉÅ¤nÄ�n��µ�µ¦ ¥�́�̈µ¥Á�È�° �̧�ª µ¤�oµ�µ¥�̧É Îµ�́��̧É�ÎµÄ®oÂ���r¡ µ�·�¥r�́Ê�Á�·¤�o°�Á¦ n�¡ �́�µ�́ª Á°�®µ��o°��µ¦
อยูร่อด” นายบุญเลิศกล่าว

 Îµ®¦ �́�́ª ° ¥nµ��µ¦ Á�oµ¤µÄ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�°��»¦ �·� �µ�́��µ¦ Á�·��̧É¤·Ä�n��µ�µ¦ เช่น Google �̧É¤ ¦̧ µ¥Å�o®¨ �́�µ��µ¦ Ã�¬�µ
° °�Å̈ �r�̧Éปรากฎในเสิร์ชเอนจิน, Alibaba Áª È�Å��r�µ¥ n��̧ÉÄ®�n�̧É »�Ä�Ã̈ � ®¦ º° Â¤ o�¦ ³ �́É� Facebook รวมไปถึงผู ้
Ä®o�¦ ·�µ¦ Á�¦ º°�nµ¥Ã�¦ «¡́ �rÁ�̈ºÉ°��̧É�̧ÉÁ�oµ¤µ�ÎµÁ�·��»¦ �·�Ä®o�¦ ·�µ¦ �»¦ �¦ ¦ ¤�µ¦ �Îµ¦ ³ Á�·��nµ�Ã�¦ «¡́ �r¤º°�º° ¤µ��¹Ê�Ä��nª ��̧É�nµ�
มา รายงานระบุวา่ ¦ ³ ���µ¦ �Îµ¦ ³ Á�·�Â̈ ³ �»¦ �¦ ¦ ¤�µ¦ �̈n° ¥ ·�Á�ºÉ°�°��̈µ�Á�·�Ä®¤nÄ��µ��¦ ³ Á�« เช่น แอฟริกา ไดฉี้กไปจาก
โครงสร้างธนาคารแบบเก่า Ã�¥¤�̧¼o�¦ ³�°��µ¦ Ã�¦ «¡́ �rÁ�̈ºÉ°��̧É° ¥nµ� Vodafone Á�È��¼o�ÎµÄ��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��¦ Ế��̧Ê
เช่นเดียวกบัประเทศพฒันาแลว้ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร �̧É¤�̧µ¦ Ä�oÃ¤�µ¥Â���r�·Ê�(Mobile banking) กนัอยา่ง
Â¡ ¦ n®¨ µ¥®¨ �́�µ�¤�̧µ¦ ¡ �́�µÃ�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤Â��Å¦ o µ¥และบรอดแบรนด°์ ¥nµ��n° Á�ºÉ°� สร้างความทา้ทายใน
�µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·� µ�µ�°���µ�µ¦ Â���́Ê�Á�·¤Á�È�° ¥nµ�¤µ�Á¡ ¦ µ³ �¼o�¦ ·Ã£�®�́¤µÄ®o�¦ ·�µ¦ ��µ�µ¦ ¤ º°�º° ¤µ��¹Ê�
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Ä� nª ��°�Á°Á�̧¥�̧É�nµ�¤µ¡ §�·�¦ ¦ ¤�°��¼o�¦ ·Ã£�Ä�Â���̧Ê�ÈÁ¦ ·É¤Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å� สดัส่วนการทาํธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ
เงินสด ®¦ º° ®�oµÁ�µ�rÁ�° ¦ r µ�µÁ¦ ·É¤ ¨ �̈�° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́�Ã�¥Á�¡ µ³ �¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�È�«¼�¥r�̈µ��µ��»¦ �·�เช่น ฮ่องกงและเกาหลี
ใต ้หนัมาทาํธุรกรรมผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์และชาํระเงินผา่นมือถือกนัอยา่งมาก  ·É�Á®¨ nµ�̧Ê�º° Á�รนด�̧์ÉÅ�oÁ�·��¹Ê�Â̈ oª Â̈ ³ �³
�¥µ¥�́ª ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�ในอนาคตจะเห็นบริการของแบงกก์ระจายไปตามช่องทางต่างๆ �̧ÉÁ��Ã�Ã̈ ¥̧ µ¤µ¦ �Á�oµ�¹�Á¡ ¦ µ³ �³ �́Ê�
�Îµ�µ¤ Îµ�́� Îµ®¦ �́Â���r�̧É�Îµ�»¦ �·�Â��Á�·¤Ç ตอ้งตอบโจทย ์ คือ จะเดินเกมอยา่งไร ลงทุนมากนอ้ยแค่ไหน ถึงจะเพียงพอต่อ
การรักษาฐานลูกคา้ Â̈ ³ Å¤nÁ ¥̧¨ ¼��oµÄ®oÂ�n�¼nÂ�n�¦ µ¥Ä®¤n�̧É�Îµ̈ �́Á�oµมา

นายบุญเลิศกล่าวต่อวา่ �́��»�́�Á��Ã�Ã̈ ¥�̧̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª  n��̈Ä®oÃ�¦ � ¦ oµ��o��»��°�° »� µ®�¦ ¦ ¤ ¨ �̈� และทาํ
Ä®oÁ�·��¼oÁ̈n�Â̈ ³ �n°��µ�Ä��µ¦ �Îµ�»¦ �¦ ¦ ¤�̧É®¨ µ�®¨ µ¥ เห็นไดจ้าก �n°��µ��¦ ·�µ¦ �°���µ�µ¦ Â���́Ê�Á�·¤�̧ÉÁ�¥Á®È�Á�È�
รูปธรรม เช่น สาขาของธนาคารและตูเ้อทีเอม็ �È�¼�Â���̧É�oª ¥สมาร์ทโฟน �¹É��ª µ¤�oµª ®�oµ�µ�Á��Ã�Ã̈ ¥�̧̧ÊÁ°� ยงัทาํใหลู้กคา้
Ã¥�¥oµ¥�µ¦ Ä�o�¦ ·�µ¦ �µ���µ�µ¦ ®�¹É�Å�¥�́�¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ ¦ µ¥° ºÉ�Å�o�nµ¥�¹Ê�Â̈ ³ �nµ�¦ ¦ ¤Á�̧¥¤�¼��ª nµÁ�·¤

“ค่าใชจ่้ายÄ��µ¦ Ã¥�¥oµ¥�µ¦ Ä�o�¦ ·�µ¦ �̧É�¼�̈�ยงันาํไปสู่การเขา้มาของผูใ้หบ้ริการรายใหม่ เช่น ผูใ้หกู้ด้ว้ยระบบ Peer-to-

peer และผูใ้หบ้ริการชาํระเงิน° ºÉ�Ç”

อยา่งไรก็ดี ผลสาํรวจระบุวา่ แบรนดÂ์̈ ³ �ª µ¤Á�ºÉ°�º°�° �̈¼��oµ �³ ¥�́��Á�È�®ª́ Ä� Îµ�́��̧É ¦ oµ�¤¼̈�nµÁ¡ ·É¤ Â̈ ³ Á�È� ·É��̧É̈¼��oµÄ�o
�¦ ³ �°��µ¦ �́� ·�Ä�Ä��µ¦ Á̈ º°�Ä�o�¦ ·�µ¦ �́���µ�µ¦ Â���́Ê�Á�·¤ Ã�¥��µ�µ¦ �̧ÉÂ ��Ä®ö¼��oµÁ®È��¹��ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º°  ความ
�ºÉ°  �́¥r การรักษาความปลอดภยั Â̈ ³ �»�£µ¡ �̧ÉÅ�o¦ �́ �³  µ¤µ¦ �¦ �́¬µ�o��»�Â̈ ³ �µ�̈¼��oµ�°�Å�o�̧�ª nµ¦ µ¥�̧ÉÂ�รนดไ์ม่
แขง็แกร่ง

Ä� nª �®�nª ¥�µ��Îµ�́��¼Â̈ �»¦ �·���µ�µ¦ �́Éª Ã̈ ��o°�¤»n�Á�o�Å��̧É�µ¦ �Îµ®���Ã¥�µ¥Â̈ ³ ��¦ ³ Á�̧¥�Ä��µ¦ �Îµ�́��¼Â̈ ��µ�µ¦
และธุรกิจธนาคารรูปแบบใหม่อยา่งรอบครอบ Á¡ ºÉ° Ä®o�́��n° ° »� µ®�¦ ¦ ¤��µ�µ¦ �̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å� โดยไม่คาํนึงแค่เพียงการ
ออกมาตรการเชิงกลยทุธ์ หรือสอดคลอ้งกบัผลประโยชนท์างการเมือง และทฤษฎี Too big to fail (สถาบนั�µ¦ Á�·��̧É¤¸
ความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม �¹É�Á�È� �µ�́��µ¦ Á�·��̧É£µ�¦ �́Å¤n µ¤µ¦ ��̈n° ¥Ä®öo¤Å�oÁ�ºÉ°��µ��µ¦ ¨ o¤�°� �µ�́�
การเงินดงักล่าว จะทาํใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมหาศาล) เพียงอยา่งเดียว



อนาคตแบงก์ไทยหนีไม่พ้นโมบายแบงก์�·Ê�

 Îµ®¦ �́�»¦ �·���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«Å�¥�́Ê��µ¥�»�Á̈·«Á�ºÉ° ª nµÄ�°�µ����µ�µ¦ Â���́Ê�Á�·¤�̧ÉÁ�·�Ä®o�Îµ�»¦ �¦ ¦ ¤�nµ� µ�µ�³�n° ¥Ç
สูญหายไปจากระบบเช่นกนั แมปั้จจุบนัระบบโทรคมนาคม โครงสร้างบรอดแบนดÂ์̈ ³ ¦ ³ ��Å¦ o µ¥�°�Å�¥�³ ¥�́Å¤nÁ° ºÊ° ° Îµ�ª ¥
ต่อบริการธนาคารมือถือมากนกัก็ตาม จากขอ้มูลของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ปัจจุบนัประชากรไทยเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต
เพียง 18.3 ลา้นคน หรือคิดเป็น 28% �°��¦ ³ �µ�¦ �́Ê�®¤��º° Á�È� �́ nª ��̧É�o° ¥¤µ�Á¤ºÉ° Á�̧¥��́��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°��oµ� อาทิ 
สิงคโปร์ �̧É�¦ ³ �µ�¦ Á�·��¦ ¹É��¦ ³ Á�«Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��¹��ÎµÄ®o�µ¦ �Îµ�»¦ �¦ ¦ ¤ ° °�Å̈ �rÁ�È��̧É�·¥¤° ¥nµ�Â¡ ¦ n®¨ µ¥

อยา่งไรก็ตาม Á¤ºÉ° ¡ ·�µ¦ �µ�Îµ�ª ��¼oÄ�oสมาร์ทโฟนของไทยพบวา่ ¤ Â̧�ª Ã�o¤Á�·�Ã�° ¥nµ��n°Á�ºÉ°� โดยขอ้มูลของเทเลนอร์กรุ๊ป 
พบวา่ปัจจุบนัคนไทยมีอตัราการใชส้มาร์ทโฟ�° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��ÎÉµ�̧É 36% Â�n¥·É�Å�¥�Îµ̈ �́Á�̈Ȩ́¥��nµ�Á�oµ ¼n¥»��°�เจ็นวาย 
(Generation Y) �¹É����̈»n¤�̧Ê¤ ̧ �́ nª ��¦ ³ ¤µ�1 ใน 4 �°��¦ ³�µ�¦ �́Ê��¦ ³ Á�« Â̈ ³ Á�È���¦ »n�Ä®¤n�̧É �Ä�Á��Ã�Ã̈ ¥¸
หลงใหลโมบายลแ์อปพลิเค�́����̈µ¥Á�È� nª �®�¹É��°��̧ª ·��¦ ³ �Îµª �́�́��́Ê��¹�Á�ºÉ° ª nµ อนาคตการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น
¤ º°�º°�°�Å�¥�³ Á¡ ·É¤�¹Ê�แมปั้จจุบนัปริมาณการทาํธุรกรรมผา่นมือถือจะมีสดัส่วนเพียง 6% ก็ตาม

“ปัจจุบนัปริมาณการทาํธุรกรรมผา่นมือถือของไทย ¥�́¤ ̧ �́ nª ��̧É�o° ¥Á¤ºÉ° Á�̧¥��́��nµ��¦ ³ Á�«  nª �®�¹É�° µ�Á�È�Á¡ ¦ µ³
�¼o�¦ ·Ã£�¥�́Å¤n¤ É́�Ä�Ä��ª µ¤�̈ °�£¥́ Â̈ ³ �·¥¤�̧É�³�Îµ�»¦ �¦ ¦ ¤�nµ��µ� µ�µ¤µ��ª nµ ®�nª ¥�µ��Îµ�́��ÎµÁ�È��̧É�³�o°��¦ �́�¦ »�
กฎเกณฑก์ารกาํกบัดูแลผูใ้หบ้ริการโมบายแบงก�์·Ê�Ä®o¤�̧ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º° และสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ Á¡ ºÉ° Ä®oÁ�·�
�ª µ¤Á�ºÉ° ¤ É́�Ä�¦ ³ ��” นายบุญเลิศกล่าว

�µ¥�»�Á̈·«�̈nµª Á¡ ·É¤Á�·¤ ª nµ บริการธุรกรรมการเงินผา่นทางมือถือ นอกจากจะสะดวด รวดเร็ว และตอบสนองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคยคุใหม่แลว้ ยงัช่วยใหป้ระชาชนในเขตห่างไกล Á�oµ�¹��¦ ·�µ¦ �°���µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÅ�o ³ �ª �¤µ��¹Ê��́��́Ê�®�nª ¥�µ��̧É
Á�̧É¥ª �o°��o°�Á¦ n�¡ �́�µÃ�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�¦ ³��Ã�¦ �¤�µ�¤Â̈ ³ Ã�¦ ��nµ¥° ·�Á�° ¦ rÁ�È�£µ¥Ä��¦ ³ Á�«Ä®o�¦ °��̈»¤�»�¡ ºÊ��̧É
Â̈ ³ Á¡ ºÉ° Ä®o�́�Á�̧¥¤�́��¦ ³ Á�«° ºÉ�Ç ในกลุ่มอาเซียน
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