ทิศทางของธุรกิจธนาคารไทยกับค่ าธรรมเนียมที่หายไป
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ เกือบทุกแห่งในประเทศไทย
รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างธนาคารออมสิน พร้ อมใจจับมือประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมที่ลกู ค้ า
ใช้ กนั เป็ นประจา เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ทังข้
้ ามเขตและต่างธนาคาร เติมเงินโทรศัพท์มือถือ และ
การจ่ายบิลค่าสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่ทาผ่านช่องทาง Mobile Application ทังหมด
้
หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่า
“โอน-เติม-จ่าย” ซึ่งถื อเป็ น เรื่ อ งที่น่ าสนใจในธุ รกิ จ ธนาคารอย่างมาก เนื่ องจากปกติ แล้ ว รายได้ จ าก
ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิช ย์ ขนาดใหญ่ มีสัดส่วนเกื อบๆ 10% จากรายได้ ทัง้ หมด แต่เมื่อยกเลิก
ค่า ธรรมเนี ย มในส่ว นนี ไ้ ปแล้ ว ธนาคารแต่ล ะแห่ ง จ าเป็ นต้ อ งพยายามหาวิธี ที่ จ ะชดเชยรายได้ แ บบ
“เสือนอนกิน” ที่หายไป
นอกจากนี ้ การประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมผ่านช่องทาง Mobile Application และการทยอยปิ ด
สาขาธนาคารในบางพื น้ ที่ ถื อ เป็ นการประกาศจุด ยื น ให้ ลูก ค้ า รั บ ทราบ อย่ า งชัด เจนว่ า จากนี ไ้ ป
ธุรกิ จธนาคารจะย้ า ยไปอยู่ในรู ปแบบ Digital Banking เป็ นหลัก แทนการบริ ก ารผ่ านช่อ งทางสาขาที่
คนไทยคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนาน
คาถามสาคัญที่ทกุ คนกาลังพยายามหาคาตอบก็คือ รูปแบบการใช้ บริ การธนาคารของคนไทยจะ
เปลี่ ยนแปลงไปอย่า งไรบ้ า ง และธนาคารตัง้ เป้า หมายอะไรไว้ และต้ อ งการสิ่ง ตอบแทนอะไรกลับ มา
ถึงขนาดยอมแลกกับรายได้ คา่ ธรรมเนียมที่มีมลู ค่ามหาศาล ซึง่ ถ้ าดูจากข้ อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้ ว ในไตรมาส 2 ของปี นี ้ รายได้ ค่าธรรมเนี ย มจากบริ ก ารการโอนเงินและเรี ยกเก็ บ เงิน ของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย ลดลงถึง 16% หรือคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้ านบาท
ผู้เขี ยนขอแบ่งปั น มุม มองโดยเริ่ ม จากค าถามแรกก่ อนครั บ จริ งๆ แล้ ว ในช่ว ง 2-3 ปี ที่ผ่านมา
ช่ องทาง Mobile Banking มี ก ารพัฒนาอย่ า งต่อเนื่ อ ง แซงหน้ า Internet Banking ที่ มี ม าก่ อ นหลายปี
ซึ่งได้ แรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้ Smartphone ที่เพิ่มมากขึน้ เรื่ อยๆ และกระแส E-commerce ที่ทาให้
คน ไ ท ย เริ่ ม คุ้ น ชิ น แล ะค ล าย กั ง ว ล เกี่ ย วกั บ ค ว า มป ล อดภั ย ข อ ง ช่ อ ง ท า ง Mobile Banking
แต่ในความคิดของลูกค้ าธนาคารบางกลุ่ม ก็ยังคงขาดแรงจูงใจในการทดลองใช้ ซึ่งความสะดวกที่ จะ
เพิ่มมากขึน้ อย่างเดียวคงยังไม่มากเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ การยกเลิกค่าธรรมเนียมถื อเป็ น
ของรางวัล ก้ อนโตที่ จ ะจูง ใจให้ ค นที่ ยัง ไม่ ย อมใช้ Mobile Banking ยอมเปลี่ ย นความคิ ด และหัน มา
เริ่มทดลองใช้ ซึง่ จากประสบการณ์ของผู้เขียนแล้ ว ทุกคนที่ได้ เริ่ มลองใช้ Mobile Banking มักจะไม่กลับไป
โอนเงินหรื อจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเดิมๆ อีกเลย
สาหรับกลุ่มคนที่ใช้ Mobile Banking เป็ นช่องทางหลักอยู่แล้ ว การยกเลิกค่าธรรมเนียมถือว่า มี
ผลกระทบสาคัญไม่น้อยไปกว่ากลุม่ คนที่ยงั ไม่เคยใช้ จากแต่เดิม คนส่วนใหญ่มกั มีบญ
ั ชีธนาคารที่ใช้ เป็ น
ประจา (Active Account) อย่างน้ อย 2-3 บัญชีอยู่แล้ ว ซึ่งประกอบไปด้ วยบัญชีที่ใช้ รับเงินเดือน 1 บัญชี

และบัญชีธนาคารที่คนในครอบครัว หรื อคนใกล้ ชิด ใช้ บริ การเป็ นประจาอยู่อีก 1 บัญชี โดยมีเหตุผลหลัก
คือ การประหยัด ค่า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น ระหว่ างธนาคารนั่น เอง แต่ห ลังจากนี ้ ความจ าเป็ นของ
การมีบญ
ั ชีกับธนาคารหลายแห่งจะกลายเป็ นเรื่องที่ไม่จาเป็ นอีกต่อไปจากการยกเลิกค่าธรรมเนียม
ถึงจุดนี ้ ผู้อา่ นน่าจะกาลังนึกหาคาตอบของคาถามถัดมาที่ผ้ ูเขียนกล่าวไว้ ในข้ างต้ น คือ ธนาคาร
ดูเหมือนจะเสียผลประโยชน์จากรายได้ ค่าธรรมเนียมที่หายไปและฐานลูกค้ าที่แต่ก่อนเปิ ดบัญชี กบั ธนาคาร
หลายแห่งอาจจะลดลง
ผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงกลางเดือน
สิงหาคมของปี พ.ศ. 2561 ระบุชดั เจนว่า รายได้ ค่าธรรมเนียมลดลงอย่างที่ทุกฝ่ ายคาดการณ์กันไว้ จาก
8.2% เหลือเพียง 1.5% เท่านัน้ แต่ในขณะเดียวกัน จานวนธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking ก็เพิ่ม
สูงขึ ้นถึง 90% เช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็ นการกระตุ้นที่ถกู จุดในการดึงดูดให้ ลูกค้ าเริ่ มเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
งานได้ เป็ นอย่างดี และมีเรื่ องน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ ผลกาไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2
กลับเพิ่มขึ ้น ไม่ได้ ลดลงอย่างที่ทกุ ฝ่ ายจับตามองไว้ ซึง่ มีผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ
อุปโภคบริโภค และมีธนาคารพาณิชย์เพียงบางแห่งเท่านั ้นที่มีผลกาไรลดลง เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงาน
ในไตรมาสเดียวกันในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลกระทบมาจากการลงทุนในระบบและโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
Digital Banking รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่ใช้ เพื่อขยายฐานลูกค้ าบน Digital Platform ของ
ธนาคาร
สาหรับผลกาไรที่เพิ่มสูงขึน้ ของธนาคารพาณิชย์นนั ้ มาจากการขยายตัวของการปล่อยสินเชื่อใน
กลุ่ม SMEs และสินเชื่ออุปโภคบริโภค และส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย (Net Interest Margin – NIM) ที่เพิ่มขึ ้น
รวมถึงรายได้ เพิ่ม เติม จากการขายผลิ ตภัณฑ์ ด้ านการลงทุน และถ้ ามองในระยะยาวแล้ ว ต้ น ทุนจาก
การลงทุนในด้ าน Digital Banking จะลดลงเรื่อยๆ ทาให้ อนาคตของธุรกิจธนาคารน่าจะค่อนข้ างสดใสอยู่
ผู้เขียนมองว่า สิ่งสาคัญที่สุดที่ธนาคารได้ กลับมาจากการยกเลิกค่าธรรมเนียม คือ ฐานข้ อมูล
ขนาดใหญ่จากจานวนธุรกรรม ซึง่ แต่เดิม ลูกค้ ามักจะกระจายการทาธุรกรรมจากบัญชีธนาคารที่แตกต่าง
กัน และธนาคารแต่ละแห่งจะมีข้อมูลการทาธุรกรรมแบบกระจัดกระจาย เช่น ธนาคารที่เป็ นบัญชีเงินเดือน
ก็จะทราบเพียงแค่รายละเอียดของยอดเงินเดือนประจาที่ฝากเข้ าในแต่ละเดือน ในขณะที่ธนาคารที่ ลกู ค้ า
ใช้ เป็ น บัญ ชี ธุ รกรรมก็ จ ะทราบเพี ย งแค่ร ายละเอี ย ดค่า ใช้ จ่ า ย ซึ่ง อาจจะไม่ ค รบทัง้ หมดทุก รายการ
แต่ในปั จจุบนั ข้ อมูลการทาธุรกรรมทังหมดจะถู
้
กรวบรวมอยู่ ในบัญชีธนาคารที่ใช้ เป็ นหลักเพียงแค่บัญชี
เดียว ซึ่งสร้ างความท้ าทายให้ กับธนาคารแต่ละแห่งในการได้ มาซึ่งข้ อมูลดังกล่าวโดยธนาคารจาเป็ น ต้ อง
แข่งขันกันเพื่อกลายเป็ นธนาคารหลักเพียงรายเดียวของลูกค้ าให้ ได้

ในโลกยุคปั จจุบนั ฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่ทกุ คนคุ้นหูกันเป็ นอย่างดี สามารถช่วย
ให้ องค์ กรท าความรู้ จัก กั บ ลูก ค้ าได้ อ ย่ า งดี ขึน้ และหาแนวทางการสร้ างความประทับ ใจให้ กั บ ลูกค้ า
เพื่อเพิ่มรายได้ ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ถ้ ามองในระยะสันแล้
้ ว ฐานข้ อมูลที่ธนาคารส่วนใหญ่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ ได้
จริ งอย่างมีประสิท ธิภาพยังคงเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิภายในธนาคารเท่านัน้ เนื่องจากข้ อจากัดใน
ด้ านโครงสร้ างของระบบฐานข้ อมูลที่อาจไม่ได้ ถูกออกแบบมาให้ รองรับ Big Data ได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
รวมถึงจาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการสร้ างแบบจาลองการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะในด้ านความ
ต้ องการของผู้บริ โภคที่ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ซับ ซ้ อนและท้ าทายในการทาความเข้ าใจ ดังนัน้ ธนาคารจะได้
ประโยชน์ โดยตรงผ่านการบริ หารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นในระยะแรกของการเข้ าสู่โลก
Digital Banking
ทางผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาจากธนาคาร Santander ของประเทศอังกฤษที่นา Big Data
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานภายในของธนาคาร ซึ่งมุง่ เน้ นไปที่ช่องทาง ATM ซึ่ง
ในปั จจุบนั ถือเป็ นช่องทางหลักที่จาเป็ นที่สดุ ในการติดต่อกับธนาคารในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะการ
ฝากถอนเงินสด แทนช่องทางสาขาที่ถือเป็ นช่องทางรองไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งสามารถสังเกตได้ จากภายใน
สาขาธนาคารส่วนใหญ่แล้ วจะมีเคาน์ เตอร์ บริ การด้ านธุรกรรมเพียงเคาน์ เตอร์ เดียว แต่จะมีจดุ ให้ บริ การ
อัตโนมัติแบบครบวงจรติดตังอยู
้ เ่ ป็ นจานวนมาก ทังภายในและภายนอกสาขา
้
กรณีศกึ ษาที่ 1 : การคาดการณ์ จานวน Stock ของบัตร ATM และบัตร Debit
ในประเทศอังกฤษ บัตรเดบิต (Debit Card) ถือเป็ นหัวใจสาคัญที่ลกู ค้ าธนาคารทุกคนจาเป็ นต้ อง
มี เนื่องจากจะใช้ เป็ นเครื่องมือยืนยันตนเวลาไปติดต่อกับธนาคารแทนสมุดบัญชีค่ฝู าก และใช้ เบิกถอนเงิน
สด ทังผ่
้ านเคาน์เตอร์ ธนาคารและตู้ ATM รวมถึงการซื ้อของในชีวติ ประจาวันแทนเงินสด
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โดยปกติแล้ ว ธนาคารจะมีประเภทของบัญชีเงินฝากที่หลากหลาย ทังแบบพื
้
้นฐานที่แค่ไว้ ใช้ จ่าย
ทั่ว ไปผ่านบัต รเดบิ ต ธรรมดา ไปจนถึ งแบบพิ เศษที่ จ ะมี อัต ราดอกเบี ย้ พิ เ ศษและสิ ทธิ ป ระโยชน์ ต่า งๆ
ดัง นัน้ รู ปลักษณ์ ข องบัต รเดบิต แต่ล ะประเภทจ าเป็ น ต้ อ งแตกต่า งกัน เพื่อแสดงถึ งประเภทของบัญ ชี

ถ้ ายกตัวอย่างแบบง่า ยๆ ก็จะคล้ ายกับสมุดบัญชีประเภทต่างๆ ของประเทศไทย เช่น บัญชีออมทรัพย์
บัญชีฝากประจา และบัญชีกระแสรายวัน
ปัญหาหลักของการจัดเตรียมบัตรพลาสติกให้ เพียงพอเพื่อใช้ เป็ นบัตรเดบิตให้ กบั ลูกค้ าถือเป็ นเรื่ อง
ที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากบัตรพลาสติคจะมีอายุใช้ งานสูงสุดได้ 6 ปี เท่านั ้น ก่อนที่กาวด้ านหลังของบัตร
จะเสือ่ มสภาพ ในขณะที่ระยะเวลาของอายุบตั รจะถูกกาหนดไว้ เพียง 3-4 ปี ด้วยเหตุผลด้ านความปลอดภัย
และกรอบระยะเวลาการตรวจสอบสถานะของลูกค้ า ดังนัน้ ธนาคารจะกาหนดให้ บตั รพลาสติกที่ไม่ได้
เปิ ดใช้ งานภายในระยะเวลา 2 ปี จะต้ องถูกทาลายทิ ้ง ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนที่สิ ้นเปลืองอย่างมากของธนาคาร
การนาแบบจาลองทาง Data Science เข้ ามาช่วยคาดการณ์อปุ สงค์ของบัตรเดบิตแต่ละประเภท
จากฐานข้ อมู ล การใช้ จ่ า ยเงิ น จากรายการธุ ร กรรมและฐานข้ อมูล KYC (Know-Your-Customer)
ด้ า นประชากรศาสตร์ ข องลูก ค้ า ที่ ธ นาคารมี อ ยู่ ประกอบกั บ การส ารวจเสี ย งของลูก ค้ า (Voice of
Customer) ในสื่อสังคมออนไลน์ สามารถช่วยให้ ธนาคาร Santander เป็ นกรณี ศึกษาดังกล่า วสามารถ
ประหยัดต้ นทุนในด้ านบัตรพลาสติกได้ สูงถึง 1 ล้ านปอนด์ตอ่ ปี หรื อคิดเป็ นเงินไทยกว่า 40 ล้ านบาท ซึง่
แบบจาลองดังกล่าวมีความแม่นยาในการคาดการณ์จานวนบัตรพลาสติกในระดับที่ผิดพลาดน้ อยกว่า 1%
กรณีศกึ ษาที่ 2 : การจัดเตรียมแผนซ่ อมบารุ งรั กษาตู้ ATM ให้พร้ อมใช้ งานตลอดเวลา
ธนาคาร Santander ได้ ริเริ่มโครงการปรับปรุงและยกระดับการดูแลรักษาและสนับสนุนเครื อข่าย
ตู้ ATM ทั่ว ประเทศ ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม อัต ราความพร้ อมใช้ งาน (Availability) ของเครื อ ข่ า ยตู้ ATM ค่อ นข้ า ง
ไม่แน่นอนและอยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่ามาตรฐานหรือ KPI ที่ธนาคารตังเอาไว้
้
ทีม Data Scientist ของธนาคารได้ นาแบบจาลอง AI เข้ ามาช่วยตรวจสอบรูปแบบการทางานที่
ผิดปกติ (Anomalies) ซึ่งอาจจะเริ่ มจากการขัดข้ องเล็กน้ อย และคาดการณ์ล่วงหน้ าได้ ก่อนที่ต้ ู ATM จะ
ขัดข้ องจนใช้ งานไม่ไ ด้ เพื่อส่งทีม ช่า งซ่ อมบ ารุ ง เข้ า ไปตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ หรื อ ที่
เรี ย กกัน ว่า การซ่ อ มบ ารุ ง แบบเชิ ง รุ ก (Proactive Maintenance) ซึ่ ง ช่ว ยท าให้ ธ นาคารสามารถสร้ าง
ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้ าในการใช้ ช่องทางอัตโนมัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณี ศึกษาที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการเงินสด (Cash Management) ของ
เครือข่ าย ATM
โดยปกติแล้ ว ต้ นทุนการในการบริหารจัดการเงินสด (Cash Management) ของเครือข่าย ATM ถือ
เป็ นสัดส่วนที่ค่อนข้ างสูงของโครงสร้ างต้ นทุนของธนาคาร และมีความซับซ้ อนสูง เนื่องจากต้ องคานึงถึง
องค์ ประกอบ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ปริ มาณเงินสดที่ลูก ค้ าจะเบิกถอนจากตู้ ATM ในแต่ล ะพืน้ ที่ 2) ตาราง
การเดินรถเพื่อเติม เงิ นไปยังตู้ ATM แต่ล ะจุด ซึ่งมีข้อจากัด ในสัญญาจ้ างบริ ษัท Outsource ภายนอก

3) ต้ นทุนของเงินสดที่ใ ช้ สารองในตู้ ATM และ 4) ระดับความพร้ อมใช้ งาน (Availability) ของเครื อ ข่า ย
ตู้ ATM ที่ตงเป้
ั ้ าหมายไว้
ในอดีต ธนาคาร Santander มีความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการบริ หารเงินสดมาแล้ ว
หลายครั ง้ แต่เ มื่ อ ธนาคารพยายามลดต้ น ทุน ในด้ า นหนึ่ ง จาก 4 ด้ า นแล้ ว ต้ นทุน ในด้ านอื่ น ๆ จะ
เพิ่มสูงขึ ้นทาให้ ยงั ไม่สามารถทาให้ การบริหารเงินสดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
การนาแบบจาลอง AI เข้ ามาช่วยจาลองรูปแบบสถานการณ์และคานวณต้ นทุนของสถานการณ์แต่
ละรูปแบบ เพื่อให้ ธนาคารดังกล่าวสามารถตัดสินใจเลือกรู ปแบบการบริ หารจัดการเงินสดที่มีต้นทุนต่า
ที่สดุ แต่ยงั รักษามาตรฐานในการบริ การลูกค้ าไว้ ตามที่กาหนดได้ โดยเน้ นการคานวณหาตารางการเดินรถ
เพื่อเข้ าไปเติมเงินเข้ าไปยังตู้ ATM และปริมาณเงินสดสารองที่เหมาะสมในแต่ละจุด
หลังจากนี ้ ในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้ า ทุกคนคงต้ องรอดูกนั ต่อไปว่าว่า ธนาคารแต่ละแห่งจะนาข้ อมูลที่
มีอยู่มาใช้ ทาความเข้ าใจกับลูกค้ า เพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันและงัดกลยุทธ์ เด็ดอะไรมามัดใจ
ลูกค้ าไม่ให้ ปิดบัญชีและย้ ายหนีไปยังธนาคารอื่น ซึ่งผู้เขียนน่าจะได้ มาเล่าสูก่ นั ฟั งอีกครัง้ หลังจากที่ทิศทาง
ของธนาคารแต่ละแห่งเริ่มมีความชัดเจนและลงตัวมากกว่านี ค้ รับ

