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Branchless Banking – เกิดอะไรขึ้นกับ Business Model ของธนาคารพาณิชย์ในยุคดิจท
ิ ัล 4.0
Branchless banking คืออะไร
Branchless banking ได้ถูกนิยามเป็นครั้งแรกในปี 2549 จาก the Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)

ซึ่งเป็นองค์กรทีถ่ ูกจัดตัง้ ขึ้นมาจากความร่วมมือขององค์กรชั้นนาระดับโลก 34 แห่งที่ต้องการให้กลุม่ คนที่ด้อยโอกาสหรือปัจจัย
ทางการเงินสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ ซึ่ง CGAP ได้ให้ความหมายของ Branchless banking ไว้ดังนี้
“new distribution channels that follow financial institutions and other commercial actors to
offer financial services outside traditional bank premises.” [1]
Branchless banking จึงถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ของการให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถจะใช้ร่วมกับสาขา

ของธนาคาร หรือเป็นช่องทางให้บริการที่แยกออกต่างหากโดยไม่ต้องอาศัยสาขาเลยก็ได้ ลูกค้าสามารถที่จะทาการฝากหรือ
ถอนเงินได้ที่รา้ นค้าปลีก หรือลูกค้าสามารถใช้การ์ดหรือโทรศัพท์มือถือทาธุรกรรมทางการเงินได้ดว้ ยเช่นกัน ในการที่จะให้
ลูกค้าเกิดความสมัครใจที่จะใช้บริการ ระบบของ Branchless banking จึงมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องมีความปลอดภัยและ
น่าเชื่อถือ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของจานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์
จากสถิติที่รวบรวมโดยธนาคารโลกระบุว่า จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่อประชากรโลกจานวน 100,000 คนมีการปรับ
เพิ่มขึ้นจาก 9.2 สาขาในปี 2547 มาเป็น 13.5 สาขาในปี 2557 [2] แต่หากพิจารณาเป็นกลุ่มประเทศจะพบว่า กลุม่ ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น กลุม่ ประเทศยูโร กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ และกลุ่มประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกของ OECD กลับมี
จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาเพียง 1 ทศวรรษที่ผา่ นมา
กลุ่มประเทศ
Euro area
North America
OECD members

การเปลี่ยนแปลงของจานวนสาขาธนาคารพาณิชย์
ในช่วงปี 2547 – 2557
-16.7%
-13.2%
-16.6%

ที่มา [2]

สาหรับกรณีของประเทศไทยนั้น สาขาของธนาคารพาณิชย์ได้มีจานวนเพิม่ ขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา จนกระทัง่
ในปี 2559 ที่เริ่มได้เห็นกระแสของการขยายจานวนสาขาได้เริม่ เปลี่ยนทิศทาง เริม่ ต้นของปี 2559 ประเทศไทยมีสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์จานวน 7,063 สาขา แต่ ณ ปลายเดือนตุลาคม จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์มีจานวนลดเหลือเพียง
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7,017 แห่ง หรือถูกปิดไปเป็นจานวน 46 แห่งในช่วงระยะเวลาเพียง 10 เดือน [3] ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า การลดลง

ของจานวนสาขาจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดปีนี้และปีหน้า เนื่องมาจากธนาคารได้มกี ารปรับตัวให้สอดรับกับรูปแบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลมากยิง่ ขึ้น โดยหันไปให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต้นทุนต่ากว่าการให้บริการผ่านสาขา
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รูปแบบของ Branchless banking
รูปแบบของ Branchless banking ที่พบโดยทั่วไปในหลายๆ ประเทศจะเป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกทีก่ ระจาย
อยู่ทั่วไป รวมไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายดาษดืน่ (ในปี 2558 ทั่วโลกมีจานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สูงถึง
4.7 พันล้านคน ในขณะทีม
่ ียอดจุดต่อเชื่อมสูงมากถึง 7.6 พันล้านจุด) ก็ได้ถูกนามาใช้ในรูปแบบของบัตรเสมือน (Virtual
cards) หรือเป็นอุปกรณ์เสมือนกับเครื่องเก็บเงินที่สามารถให้บริการ ณ จุดขาย (Point-of-sale terminals) นอกจากนี้แล้ว

ตัวแทน (Agent) ก็ยังมีบทบาทสาคัญในรูปแบบการให้บริการทีล่ ดการพึ่งพาสาขาอีกด้วยเช่นกัน [4] [5]
จาการที่ Branchless banking ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดงั ที่ได้กล่าวมาข้างต้น การให้บริการของ Branchless
banking จึงเอื้อให้


ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้ที่รา้ นค้าปลีกที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank retail outlets) ซึ่งสถานที่
ดังกล่าวสามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีตนเอง



สามารถนาโทรศัพท์มือถือ หรือ Payment card ทีบ่ ่งบอกตัวตนของลูกค้า มาใช้ในการอนุมัติธรุ กรรมทางการเงิน
ต่างๆ และสามารถตรวจสอบมูลค่าธุรกรรมทางการเงินผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
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บัญชีทางการเงินของลูกค้าสามารถออกได้โดยหน่วยงานที่ถูกยอมรับ (ทั้งทางตรงและอ้อม) จากสถาบันที่ดูแลและ
กากับธุรกิจธนาคาร หรือแม้กระทั่งหน่วยงานเหล่านั้นจะไม่ได้รับในอนุญาตหรือถูกกากับอย่างเป็นทางการก็ตามที

หากจะว่ากันไปแล้ว Branchless banking เป็นการพยายามใช้จดุ เด่นของการ Outsourcing กิจกรรมพื้นฐานของธนาคาร
ให้กับหน่วยงานที่ไม่ใช่ธนาคารนัน่ เอง โดยกิจกรรมพื้นฐานเหล่านัน้ คือ 1. การฝาก การถอน และการโอนเงิน ลูกค้าสามารถที่
จะฝาก ถอน หรือโอนเงินจากบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนได้ 2. การปรับเปลี่ยนสถานะบัญชีของลูกค้า และ 3. การออกบัญชี
ให้กับลูกค้าใหม่ รวมไปถึงการนาเงินที่ยงั คงค้างในบัญชีไปลงทุน กิจกรรมทัง้ สามเหล่านี้จงึ ทาให้ 3 Platforms คือ 1. Retail
network 2. Payment network และ 3. Account platform มีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อ Branchless banking

นักเศรษฐศาสตร์คดิ อย่างไรกับ Branchless banking
การที่ธนาคารพาณิชย์ลงทุนในการเปิดสาขาก็เพื่อต้องการสิ่งที่นกั เศรษฐศาสตร์เรียกกันว่า การประหยัดต่อขนาด
(Economies of Scale) เนื่องจากพื้นทีห
่ นึ่งหากมีประชากรอยู่เป็นจานวนมากหรือคนในพื้นที่นนั้ มีฐานะค่อนข้างดี หรือทั้ง

สองอย่าง การให้บริการโดยสาขาในพื้นที่นั้นก็จะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหัวของลูกค้าไม่สูงมากนัก จึงเป็นเหตุให้สถานที่ที่ถูกเลือกใน
การจัดตั้งสาขามักจะเป็นบริเวณชุมชนเมืองทีเ่ จริญแล้ว แต่เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไป รวมไปถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทาให้การลงทุนเปิดสาขาอาจจะไม่ใช่ทางเลือกทีค่ ุ้มค่า
มากเท่าใดนักในการให้บริการแก่ลูกค้าในอนาคตอีกต่อไป
การให้บริการแก่ลูกค้าโดยพึ่งพาเครือข่ายร้านค้าปลีกหรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทาให้ต้นทุนของทั้งลูกค้าและธนาคาร
ลดลง ลูกค้าแทนที่จะต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคาร ซึง่ อาจจะอยู่ห่างไกลจากที่พานักของลูกค้า ก็สามารถทีจ่ ะเข้าไปใช้
บริการได้ที่ร้านค้าปลีกที่อยูใ่ กล้บา้ นหรือที่อยู่บนมือถือ ประหยัดทัง้ เวลาและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของลูกค้า และที่น่าสนใจ
คือ เรื่องการต่อคิวที่สาขาของธนาคารก็จะกลายเป็นเรื่องในอดีตไปโดยปริยาย ต้นทุนการดาเนินงานของธนาคารก็ลดลงเพราะ
ไม่จาเป็นทีจ่ ะต้องเจียดเงินไว้เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างและค่าดูแลอาคาร ค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน พร้อมทัง้ ค่าใช้จา่ ยที่
จาเป็นอื่นๆ ในการทาให้สาขาพร้อมที่จะให้บริการแก่ลกู ค้าในแต่ละวัน
ในส่วนที่นาโทรศัพท์เคลื่อนที่มาให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า นอกจากจะทาให้ต้นทุนในการดาเนินกิจการลดลงเป็นอย่าง
มากแล้ว ก็ยงั เปิดโอกาสให้ลูกค้าบางกลุ่ม (โดยเฉพาะ กลุ่มคนที่มฐี านะยากจน) ทีไ่ ม่คุ้นเคยกับการใช้บริการกับสถาบัน
การเงิน สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์ได้เพียงแค่ปลายนิ้วอีกด้วย ซึ่งก็จะเป็นการช่วยขยายฐานของลูกค้าให้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น อันนาไปสู่ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ที่มีค่าบริการหรือราคาไม่สูงและสามารถซื้อหาได้
บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการโดยที่ไม่กอ่ ให้เกิดภาระต้นทุนที่สูงกับทั้งผูซ้ ื้อและผู้ที่ให้บริการ
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สิ่งที่กล่าวอ้างมาข้างต้นสอดรับกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ Consultative Group to Assist the Poor
(CGAP) ได้รายงานไว้วา่ Branchless banking สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรจานวนมากที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้บริการของ

ธนาคารได้เป็นวงกว้างมากยิง่ ขึ้น จากการสารวจของ CGAP ในปี 2010 ชี้ให้เห็นว่า จากจานวนลูกค้าเกือบ 4 ล้านคนที่
ลงทะเบียนใช้บริการ Branchless banking ทั่วโลก 37% ของลูกค้าเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่เคยใช้บริการของธนาคารมาก่อนเลย
(Branchless Banking 2010: Who’s Served? At What Price? What’s Next?) และในบางประเทศ โครงการ
Branchless banking ประสบความสาเร็จในการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการธนาคารมาก่อนเลยได้มากและรวดเร็วกว่า

สถาบัน Microcredit lender ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเสียอีก โดยได้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมากกว่าถึง 79% โดยเฉลี่ย และผู้ที่
ให้บริการ Branchless banking หลายรายใช้เวลาเพียง 3 ปีในการสร้างฐานลูกค้าของตนได้จนมีขนาดใหญ่กว่าของสถาบัน
Microfinance ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย

ในเรื่องของต้นทุนทีต่ าลงนั
่ ้น จากการศึกษาของ CGAP พบว่า ต้นทุนของ Branchless banking โดยรวมๆ ต่ากว่ากรณีของ
รูปแบบธุรกิจแบบดัง้ เดิมที่ธนาคารคุ้นเคยเกือบ 20% และต่ากว่าเกือบ 40% ในกรณีทเี่ ป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมูลค่าไม่สูง
มากนัก ด้วยเหตุทตี่ ้นทุนลดลงอย่างมากนี้เอง จึงทาให้สถาบันการเงินที่ให้บริการในรูปแบบของ Branchless banking
สามารถทีจ่ ะให้บริการแก่ลูกค้าในราคาทีถ่ ูกกว่าธนาคารฯ ที่ยังคงยึดรูปแบบการให้บริการแบบดังเ้ ดิมได้เกือบ 40% โดยเฉลี่ย
สาหรับบริการประเภทเดียวกัน นอกจากนี้แล้ว เทคโนโลยีดจิ ิทัลยังเปิดโอกาสให้สามารถทดสอบกลยุทธ์ราคาทีแ่ ตกต่างกันได้
อย่างไม่ยากเย็นนัก จึงทาให้เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
บทเรียนสาหรับธุรกิจประกันภัย
การที่ระบบธนาคารได้กา้ วเข้าสู่รปู แบบธุรกิจที่เป็น Branchless banking หรือ “ธนาคารไร้สาขา” มากยิง่ ขึ้น ได้เอื้อให้
ผู้ใช้บริการสามารถทาธุรกิจทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไร้ข้อจากัด ไม่วา่ จะเป็นในเรื่องของเวลาและสถานที่ และยัง
ได้รับบริการที่ราคาถูกลง ปัจจัยเหล่านี้จึงกลายเป็นแรงจูงใจสาคัญให้กับผู้บริโภคที่ไม่คุ้นเคยกับบริการของธนาคารแบบดั้งเดิม
ได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับบริการภายใต้รูปแบบธุรกิจใหม่นี้มากยิ่งขึ้น บทเรียนเฉกเช่นนีเ้ ริ่มทะยอยเกิดขึ้นกับธุรกิจการ
ให้บริการทางการเงินประเภทอื่นๆ และลุกลามมาถึงธุรกิจประกันภัยด้วยเช่นกัน
ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศได้มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ได้นาเอาระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ ข้ามาเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการทาให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน ตัวอย่างหนึ่งที่นา่ สนใจคือ ความพยายามผูก
Micro insurance เข้ากับการให้บริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่รู้จักกันในวงการประกันภัยต่างประเทศคือ Mobile
microinsurance โดยพื้นฐานแล้ว Micro insurance ถึงแม้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีม
่ ีราคาค่าตัวไม่สงู นัก แต่มีต้นทุน
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ค่อนข้างสูง จึงมีผลกาไรต่อหน่วยอยู่ในระดับที่ยากจะรับได้ในมิตทิ างธุรกิจ ดังนั้น จึงต้องอาศัยยอดขายในปริมาณมากเพื่อให้
มีรายได้ทสี่ ูงเพียงพอคุ้มกับต้นทุนและเกิดการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม Micro insurance จึงเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทา้
ทายในแง่ของบริษัทประกันภัยหากพิจารณาบนพื้นฐานของแนวทางการดาเนินธุรกิจแบบเดิมๆ แต่ด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ไี่ ด้ถูกพัฒนาไปไกลจนถึงจุดที่สามารถทาให้การนาเสนอผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นได้
อย่างคุ้มค่าทางธุรกิจ จึงทาให้ Micro insurance เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายๆ
ประเทศในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้
ยังมีรูปแบบธุรกิจประกันภัยประเภทอื่นๆ อีกที่ได้ผนวกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพื่อทาให้เกิดความสะดวกในการซื้อหาของผู้ที่
ต้องการความคุ้มครอง บ้างก็ผลักดันกันไปจนถึงขั้นที่จะทาให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีโครงสร้างราคาที่มคี วามโปร่งใส โดยอยู่
ภายใต้สมมติฐานทีว่ ่า การกระทาเช่นนั้นจะโน้มน้าวใจของผู้บริโภคให้มคี วามรู้สึกได้ถงึ ความจาเป็นและความคุ้มค่าในการซื้อ
ประกันภัย บ้างก็มีความพยายามที่จะนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่สามารถ
ส่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ทั้งหมดทัง้ ปวงก็เพือ่ หวังผลในเรื่องของต้นทุนและราคาทีถ่ ูก
ลง ซึ่งหากสามารถผลักดันไปถึงจุดที่วา่ ดังกล่าวได้นั้น ก็จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและมองเห็นคุณประโยชน์ของการ
มีประกันภัย อันจะเป็นหลักประกันให้สถาบันสาคัญต่างๆ ของสังคมสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
บทสรุป
เป็นที่เชื่อกันว่าปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งทีจ่ ะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้นั้นคือการที่จะต้องมีตัวแทนหรือสาขาอยูใ่ กล้ชิด
กับลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการซือ้ หาและสร้างความอุ่นใจ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันทาให้ความเชื่อนี้ยงิ่ เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้น เมื่อผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสในทุกเวลาที่ต้องการ การใช้เทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเฉกเช่นนี้ ทาให้
ต้นทุนในการดาเนินธุรกิจลดลงและส่งผลให้ราคาของสินค้าหรือบริการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีต่ รงใจผู้บริโภค
ปรากฎการณ์มหัศจรรย์เชิงบวกเช่นนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว เชื่อว่ายังจะนาไปสู่ความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์ของสินค้าและบริการ อันเป็นที่ปรารถนาของหลากหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจประกันภัย
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