
 

 

 
 

 

 
 

 
   

ธนาคาร Digital-Only คืออะไร? 

 ธนาคาร Digital-Only Banks หรือ Neobanks คือธนาคารซึ่งไม่มีสาขาในโลกจริง แต่อยู่บนโลก
ดิจิทัลทัง้หมด ต่างจากการที่ธนาคารดัง้เดิมเปิดให้บริการบนอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางให้บริการ
เสริม หรือที่เรียกว่า Internet/Online Banking ทัง้นี ้ธนาคารในรูปแบบดงักล่าว ปรากฎขึน้แล้วในหลาย
ประเทศ ไมว่า่จะเป็นสหรัฐฯ แอฟริกาใต้ องักฤษ ฮ่องกง จีน และสิงคโปร์ 

 ธนาคาร Digital-Only มีความแตกต่างจากธนาคารดัง้เดิมทัง้ในช่องทางการให้บริการ และใน
ลักษณะประเภทการบริการ  ท่ีมักจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือยกระดับการบริการ 
ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคาร Digital-Only จะมีขัน้ตอนการเปิดบัญชีท่ีใช้การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยลูกค้าไม่ต้องย่ืนเอกสารเสริม และอาจช่วยค านวณค่าใช้จ่ายในลกัษณะ Real-Time ให้

ลกูค้าธนาคารทราบ วา่ ณ ปัจจบุนั การใช้จ่ายของลกูค้ามีแนวโน้มจะเกินงบหรือไม่1  
 ในการประเมินความแตกต่างของธนาคาร Digital-Only จากธนาคารดัง้เดิมนี ้(ตาราง 1) ขึน้กับ

โมเดลธุรกิจของ Digital-Only ซึ่งจากข้อมูลที่มี ณ ขณะนี ้สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท
หลัก จากเป้าหมายการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต่างกันออกไป ได้แก่ ประเภทแรก ธนาคาร Digital-Only ท่ี
เน้นการให้บริการลกูค้ารายได้ต ่าถงึปานกลางท่ียงัมีข้อจ ากดัในการเข้าถงึบริการทางการเงิน (Digital-Only A) 

                                                                                 
1 https://www.infosys.com/industries/financial-services/white-papers/Documents/next-wave-banking.pdf 

 Digital-Only Banks เป็นกลุ่มธนาคารยุคใหม่ ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภท ตามโมเดล
ธุรกิจซึ่งเล็งกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไป 

 ส าหรับประเทศไทยที่ อุตสาหกรรมธนาคารมีการให้บริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และการ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว ธนาคาร Digital-Only ต้องเผชิญกับความท้า
ทายไม่น้อยในการที่จะเตบิโตธุรกิจในประเทศไทย  

 ทัง้นี ้เน่ืองจากตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ขณะท่ีหากเป็นผู้เล่นรายใหม่อาจมี
ต้นทุนสูงในช่วงเร่ิมต้น ท าให้หากปราศจากโมเดลธุรกิจท่ีชัด ก็คงมีโอกาสประสบความส าเร็จ
ยากตามไปด้วย  

ประเดน็ส าคัญ 

 

Digital-Only Banks ธนาคารดิจทิลัยุคใหม่ที่ไม่มีสาขา กบัโมเดล

ธุรกิจใหม่ที่ยงัตอ้งรอการพิสูจนใ์นสงัคมไทย 

ECONOMIC BRIEF 
ปีที่ 25 ฉบบัท่ี 3833  

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

https://www.infosys.com/industries/financial-services/white-papers/Documents/next-wave-banking.pdf
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และประเภทท่ีสอง ธนาคาร Digital-Only ท่ีมีกลุ่มลกูค้าทบัซ้อนกบัธนาคารพาณิชย์และมุ่งเป็นทางเลือกใน
การท าธุรกรรมท่ีมีต้นทนุท่ีต ่ากวา่ส าหรับผู้บริโภค (Digital-Only B) 

 
 ส าหรับธนาคาร Digital-Only ประเภทแรกนัน้ มักเกิดขึน้ในประเทศก าลังพัฒนาที่  ณ ปัจจุบัน 

ความก้าวหน้าเชิงเทคโนโลยีได้ล า้หน้าการพัฒนาเชิงโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศ  ส่งผลตามมาให้
ประเทศเหล่านัน้มีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตท่ีสูงกว่าการเข้าถึงบริการการเงินผ่านช่องทางดัง้เดิม 
ยกตวัอย่างในกรณีประเทศเวียดนาม ซึง่มีการรายงานในปี 2561 ว่า อตัราประชากรท่ีมีบัญชีธนาคารอยู่ท่ี 

30.8% ในขณะท่ีอตัราการเข้าถงึอินเตอร์เน็ตอยู่ท่ี 70.0%2 ทัง้นี ้แม้การเข้าถงึบริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต
มีศกัยภาพท่ีจะเพ่ิมการเข้าถงึบริการธนาคารในประชากรทัว่ไปได้มาก แตก่ารท่ีธนาคาร Digital-Only จะตอบ
โจทย์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ จะต้องมีต้นทุนท่ีอยู่ในระดับต ่า เพ่ือให้สามารถคิด
ค่าบริการท่ีไม่แพงจนเกินก าลังของกลุ่มประชากรรายได้น้อย ในขณะเดียวกัน ก็ต้องตอบโจทย์ความ
สะดวกสบายในการใช้บริการท่ีเทียบเท่าหรือเหนือกวา่บริการทางการเงินนอกระบบด้วย  

ยกตวัอย่างเช่น TymeBank ธนาคาร Digital-Only ในประเทศแอฟริกาใต้ ท่ีไม่คิดค่าบริการส าหรับ
ค่าบริหารบัญชีรายเดือน การถอนเงินฝาก หรือการถอนเงินผ่าน  POS หรือคิดค่าบริการในเครือท่ีต ่ากว่า
คา่บริการของธนาคารหลกัในประเทศ 3 แห่งคอ่นข้างชดัเจนในบริการท่ีไม่ต้องพึ่งเครือข่ายสาขาของธนาคาร
ดัง้เดิม (ตาราง 2.) นอกจากนี ้ยังมีความสะดวกในการลงทะเบียนใช้บริการในระดบัหนึ่ง โดยสามารถท า
ธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยหมายเลขโทรศพัท์และหมายเลขบัตรประชาชน แทนท่ีจะต้องเดินทางเข้าในท่ี
สาขาเช่นในกรณีธนาคารดัง้เดิมทัง้ 3 แห่ง 

 

                                                                                 
2 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS 

https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS
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 ส าหรับธนาคาร Digital-Only อีกประเภทหน่ึง (Digital-Only B) ที่วางบทบาทการเป็นทางเลือกใหม่
ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ทับซ้อนกับธนาคารดัง้เดิมค่อนข้างมากนัน้ มักอยู่ ในประเทศที่มีการเข้าถึง
บริการทางการเงินจากธนาคารในระบบสูงอยู่แล้ว โดยธนาคาร Digital-Only จะต้องมีความได้เปรียบ
เชิงอัตราค่าบริการอย่างเห็นได้ชัด มีเง่ือนไขการใช้บริการท่ียืดหยุ่น และอาจต้องมีการน าเทคโนโลยีมา
ยกระดบัการให้บริการ ยกตวัอย่างเช่น Ally Bank ซึง่เป็นธนาคาร Digital-Only ในประเทศสหรัฐฯ ซึง่มีอตัรา
ค่าบริการผ่านเครือข่ายของธนาคารต ่ากว่าธนาคารดัง้เดิมทั่วไป มีบริการคืนเงินในกรณีท่ีถอนเงินผ่าน
ช่องทางของธนาคารอื่น อีกทัง้มีอัตราดอกเบีย้เงินฝากท่ีสูงกว่าธนาคารดัง้เดิมอย่างชัดเจน (ตาราง 3.) 
นอกจากนี ้Ally ได้น าเทคโนโลยีมาเพ่ิมความสะดวกให้ผู้ ใช้บริการในหลายวิธี เช่น การให้ขึน้เช็คด้วยการ
ถ่ายรูปเช็คบนโทรศพัท์มือถือ และการเช่ือมต่อระบบธนาคารเข้ากบั Alexa ซึง่เป็นโปรแกรมสัง่งานด้วยเสียง

ของ Amazon3 เป็นต้น 
 

 
ธนาคาร Digital-Only...ยังมีหลายความท้าทายส าหรับการเตบิโตธุรกิจในประเทศไทย 

                                                                                 
3 https://www.ally.com/bank/online-banking/how-to-bank-with-ally/alexa/  

https://www.ally.com/bank/online-banking/how-to-bank-with-ally/alexa/
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 แม้ในปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังไม่ได้เปิดให้มีใบอนุญาตธนาคารประเภท
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ แต่ในหลักการแล้ว หากธนาคาร Digital-Only สามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึง

บริการทางการเงินให้กับประชากรในพืน้ที่ห่างไกล หรือเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการทางการเงิน
ในคุณภาพและราคาที่ดีขึน้กว่าเดมิได้ โมเดลธุรกจิดังกล่าวกค็วรจะได้รับการส่งเสริม อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับประเทศไทย ธนาคาร Digital-Only คงตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้ในเกณฑ์จ ากัด 
ทัง้นีเ้พราะหลายปัจจยั ได้แก่ 
o ประเด็นการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเปิดช่องทางการบริการ

ใหม่อย่างเดียว ณ ปัจจุบัน ประชากรไทยมีระดบัความพร้อมด้านดิจิทัลท่ีดี ดงัสะท้อนผ่านอตัราการ
เข้าถงึ Smartphone และอตัราการใช้บริการทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตในระดบัท่ีสงู ซึง่อยู่ท่ี 71% ของ

ประชากรผู้ ใหญ่4และ 74% ของกลุ่มผู้ ใช้อินเตอร์เน็ต5 ตามล าดบั6 ซึง่อาจท าให้ดเูสมือนจะเป็นโอกาส
ส าหรับธนาคาร Digital-Only แต ่ประชากรไทยก็ไมไ่ด้ประสบปัญหาการเข้าถึงการบริการทางการเงินใน
ภาพกว้างท่ีการเปิดช่องทางการเข้าถึงการบริการ Digital-Only จะช่วยแก้ไขได้อย่างมีนยัส าคญั จุดนี ้
เห็นได้จากผลส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนของ ธปท. ปี 2561 ซึ่งพบว่า สดัส่วน

ครัวเรือนท่ีสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ิมขึน้จาก 97.3% ในการส ารวจปี 2559 เป็น 98.7%7 เมื่อ

ค านึงถึงสดัส่วนประชากรท่ีตกอยู่ใต้เส้นยากจน และมีรายได้ต ่ากว่า 2,667 บาท/เดือน อยู่ท่ี 8.61%8 
ส าหรับปี 2559 (ปีล่าสุดท่ีมีการเก็บสถิติ) จะเห็นได้ว่า การท่ีมีประชากรบางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางการเงิน คงไมไ่ด้เน่ืองมากจากประเดน็ช่องทางบริการเป็นหลกั ยกตวัอย่าง เช่น ระยะทางจาก

                                                                                 
4 อาย ุ16 ปี ขึน้ไป 
5 อาย ุ16-64 ปี 
6 https://datareportal.com/reports/digital-2019-thailand 
7 https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/FSMP2/ExecutiveSummary_2018.pdf 
8 https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7787 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-thailand
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/FSMP2/ExecutiveSummary_2018.pdf
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7787
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สาขาธนาคาร แต่ คงสืบเน่ืองมาจากประเด็นด้านรายได้มากกว่า เช่นกัน ปัญหาในการเข้าถึงบริการ
สินเช่ือมาจากปัญหาด้านรายได้ของประชากรต่างจังหวดั ซึ่งท าให้โมเดลการปล่อยสินเช่ือท่ีส าเร็จต้อง
อาศยัหลายองค์ประกอบท่ีมากไปกวา่การน าเสนอช่องทางให้บริการใหม่ๆ  แต่ต้องมีการใช้ข้อมลูประเมิน
คณุภาพเครดิตท่ีดี มีการสง่เสริมวินยัการเงิน ไปจนถงึการแก้ปัญหาด้านรายได้ภาคเกษตร เป็นต้น 

o ธนาคารพาณิชย์ไทยมีการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้เทคโนโลยีล า้สมัย
อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว โดยธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีมีฐานลกูค้าใหญ่ท่ีสดุห้าราย ทัง้หมดมีช่องทางท า
ธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต ท าให้การท่ีธนาคาร Digital-Only จะเพ่ิมความสะดวกให้ผู้บริโภค ก็จะมีแต่ใน
ขัน้ตอนการเปิดบัญชี หรือการท าธุรกรรมบางชนิด ท่ีทางธนาคารดัง้เดิมระบุให้ผู้บริโภคต้องท าท่ีสาขา 
กระนัน้ก็ดี ก่อนท่ีผู้ เล่น Digital-Only จะเข้ามาในประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์บางรายได้ทดสอบและ

เตรียมให้บริการเปิดบญัชีโดยใช้การสแกนใบหน้า ภายใต้ Sandbox ของธปท.9 ซึง่ปูทางส าหรับการท่ีผู้
เปิดบญัชีจะไมต้่องเข้ามาท่ีสาขาเพ่ิอเปิดบญัชีในอนาคต นอกจากนี ้ยงัมีการน า Big Data มาผสมผสาน
กบั Machine Learning ในการน าเสนอสินเช่ือ รวมถึงการใช้ข้อมลู IoT ในการคิดเบีย้ประกันสขุภาพ 
ทัง้นีก้ารท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้เทคโนโลยียกระดบับริการของตนเองอยู่แล้ว ท าให้ช่องว่างในตลาดส าหรับ
ผู้ เลน่ Digital-Only ลดลงไปพร้อมกนั 

o ต้นทุนในการท าธุรกจิยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในช่วงเร่ิมต้นธุรกจิ ตามท่ีได้กล่าวถึงไปแล้ว ใน
ตลาดท่ีมีการเข้าถึงการบริการทางการเงินในระดบัสงูอยู่แล้ว หากธนาคาร Digital-Only รายใหม่จะ
เติบโตธุรกิจได้ หากไมใ่ช่ในด้านความสะดวกหรือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการให้บริการ จะต้องมีความแตกต่าง
ของผลตอบแทน คา่บริการ ‘อย่างมีนยัส าคญั’ เม่ือเทียบกบัช่องทางปัจจุบนั แต่ การติดตัง้ระบบ Digital-
Banking นัน้ มีคา่ใช้จ่ายสงูในตอนเร่ิมแรก ทางธนาคารกลางแห่งสหรัฐฯได้ท าการวิจยัช่วงสามปีแรกของ
การประกอบการของธนาคาร Digital-Only และพบว่า เมื่อคิดเป็นสดัส่วนสินทรัพย์ของธนาคารแล้ว ทัง้
ต้นทุนด้านบุคลาการและด้านอปุกรณ์ของธนาคารท่ีให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างเดียว กลบัสูงกว่า

ธนาคารโมเดลดัง้เดิมท่ีมีสาขา10 สะท้อนต้นทนุด้านโครงสร้างพิน้ฐานในการติดตัง้ระบบ และค่าแรงท่ีสงู
กว่าส าหรับบุคลากรผู้ เช่ียวชาญทางเทคโนโลยี ซึ่งในมุมมองของประเทศไทยแล้ว การท่ีประชากรไทย
โดยรวมมีทกัษะดิจิทลัในเกณฑ์ปานกลาง ตกอยู่ท่ีอนัดบั 49 จาก 63 ประเทศในการจดัอนัดบัของ IMD 

ในปี 256211 อาจท าให้ผู้ เลน่ท่ีจะเข้ามาท าธนาคาร Digital-Only มีต้นทนุด้านบคุลากรสงูย่ิงขึน้ไปอีก 

                                                                                 
9 https://www.krungsri.com/bank/th/PersonalBanking/DepositProducts/facial-recognition-kyc.html 
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o ความสามารถในการเตบิโตรายได้จ ากัด แม้ในกรณีท่ีธนาคาร Digital-Only เลือกเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีทับซ้อนกันกับสถาบันการเงินในระบบโดยคาดหวังว่าจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเหนือธนาคารดัง้เดิม 
หรือยกระดบับริการอย่างมีนัยส าคญั
ในสายตาผู้ บ ริ โภค  แต่ ธนาคาร 
Digital-Only เน้นโมเดลการให้บริการ
การเงินพืน้ฐาน เช่น การรับฝากเงิน 
การท าธุรกรรมโอนเงิน-ช าระเงิน ท่ียงั
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิม (Value-Added) ได้
จ ากดั โมเดลธุรกิจลกัษณะนี ้จะท าให้

โอกาสการเติบโตรายได้จ ากัดตามไปด้วย ยกตวัอย่าง กรณีศึกษาในสหราชอาณาจกัร ส าหรับธนาคาร 
Digital-Only จ านวน 30 รายระหว่างช่วงคร่ึงแรกของปี 2561-256212 พบว่า แม้ต้นทุนการให้บริการต่อ
ลกูค้าของธนาคาร Digital-Only จะต ่ากวา่ธนาคารดัง้เดิมถึงกว่า 3-8 เท่า แต่การท่ีลกูค้าท่ีมีรายได้สงูยงั
เลือกฝากเงินส่วนใหญ่กับธนาคารดัง้เดิม ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายธุรกิจและต่อยอดบริการทาง
การเงินได้ สดุท้ายแล้ว ท าให้ธนาคาร Digital-Only ในสหราชอาณาจกัร ยงัขาดทุนเฉลี่ย 9.00 ปอนด์ต่อ
ลกูค้าแตล่ะราย 

 
 

 การจะสามารถผ่านข้อจ ากัดข้างต้นไปได้ โดยเฉพาะหากค่าบริการและความสะดวกสบาย
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ของธนาคาร Digital-Only ไม่ได้ต่างจากธนาคารดัง้เดิมมากอย่างมี
นัยส าคัญ ท าให้ธนาคาร Digital-Only คงต้องอาศัยตัวช่วยจากองค์ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ 
(Ecosystem) ที่ มีความพร้อมเพื่อรุกตลาดในประเทศ โดยตัวอย่างท่ีน่าสนใจ คือธนาคาร 
Digital-Only ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัผู้ ให้บริการอีคอมเมิร์ส ในกรณี WeBank ของ Tencent ในจีน, 
ธนาคาร Digital-Only จาก Grab Financial บริษัทการเงินในเครือของ Grab ยกัษ์ใหญ่ท่ีเร่ิมมาจาก 
Ride-Hailing หรือ ธนาคาร Digital-Only จาก Razer ผู้ เลน่ส าคญัในอตุสาหกรรม e-Sports ภายใต้
ช่ือ Razer Fintech ทัง้นีก้ารท่ีผู้ เล่นเหล่านีม้ีฐานธุรกิจอื่นๆ เป็นทุนเดิมและมีความได้เปรียบด้าน
ข้อมลูลกูค้าขนาดใหญ่อยู่แล้ว ช่วยให้สามารถดงึดดูลกูค้าหรือผู้บริโภคท่ีใช้บริการอื่นอยู่แล้วต่อยอด
การใช้งานมาสู้บริการเสริมใหม่ รวมถึงบริการทางการเงินได้ ซึง่ในมิติของธุรกิจสินเช่ือ บริษัทยกัษ์
ใหญ่ท่ีมีฐานข้อมูลการท าธุรกรรมของลูกค้า ยกตัวอย่าง เช่น Grab ก็มีแนวโน้มท่ีจะสามารถต่อ
ยอดจากข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายประจ าวัน จากการสั่งซือ้อาหารจนถึงการใช้บริการรถ ของ
ผู้บริโภคเพ่ือประเมินคะแนนเครดิตในการน าเสนอสินเช่ือส่วนบุคคลได้  ด้วยอตัราดอกเบีย้ต ่ากว่า
ธนาคารดัง้เดิม ท าให้กรณีธนาคาร Digital-Only ท่ีเกิดขึน้เพ่ือเป็นบริการเสริมต่อยอดระบบนิเวศ 
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หรือ Banking-as-a-Service (BasS) เป็นกระแสการแข่งขนัท่ีมีแนวโน้มจะกระทบธนาคารดัง้เดิม
มากกวา่ธนาคาร Digital-Only ท่ีเป็นสตาร์ทอพัเจาะจงธุรกิจการเงินโดยเฉพาะ 

 
 

โดยสรุป 
โมเดลธุรกิจธนาคาร Digital-Only ยังคงต้องได้รับการพิสูจน์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความได้เปรียบเชิง

ต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภคช่องทางดิจิทลั ท่ีอาจไม่ได้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างก าไรได้เทียบเท่ากบักรณีช่องทางสาขา 
นอกจากนี ้ยงัคงมีค าถามประเด็นประโยชน์เชิงสงัคมส าหรับประชากรไทยท่ีมีอตัราการเข้าถึงบริการทางการเงิน
สงูอยู่แล้ว และประเดน็ด้านการก ากบัท่ีทางการยงัต้องตอบให้ได้   

ส ำหรับประเทศไทย โมเดลธนำคำร Digital-Only ท่ีจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่ำงดี จะต้องไม่เพียงเพ่ิม
ช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินด้วยช่องทำงใหม่ หรือให้บริกำรด้วยอตัรำบริกำรท่ีถูกกว่ำช่องทำงปัจจุบัน
อย่ำงเดียว แต่ ต้องเป็นโมเดลธุรกิจท่ียกระดบักำรบริกำรด้วยเทคโนโลยีล ำ้สมยั ให้ควำมสะดวกเหนือกำรบริกำร
ผ่ำนช่องทำงปัจจบุนั รวมทัง้ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรดัง้เดิม และสำมำรถตอบโจทย์ประเด็นกำรเข้ำถึง
บริกำรสินเช่ือในต้นทุนท่ีไม่แพง ภำยใต้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพด้วย ซึ่งผู้ เล่นท่ีน่ำจะท ำ
เช่นนีไ้ด้ คงต้องอำศยัศกัยภำพท่ีสูงกว่ำสตำร์ทอัพทั่วไป หรือต้องเป็นผู้ เล่นระดบัแพลตฟอร์มท่ีมีควำมพร้อม
มำกกวำ่ 

ณ ปัจจุบัน ตวัอย่างผู้ เล่นแพลฟอร์มท่ีมีความพร้อมดงักล่าว ต่างอยู่ในขัน้ตอนได้รับการพิจารณาการ
สมคัรขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคาร Digital-Only ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงบริบทของ
ประเทศไทย ทางการไทยคงต้องพิจารณาหลายประเด็นที่ เกี่ยวข้องในรอบด้าน อาทิ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงประเด็นเชิงเสถียรภาพต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจในระยะ
ยาว โดยหากสามารถท าได้อย่างเหมาะสมและมีสมดลุ ในท่ีสดุแล้ว ผู้บริโภคและผู้ประกอบกำรไทย ก็คงจะได้รับ
อำนิสงส์จำกกระแสกำรพัฒนำเชิงเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงตัวเลือกใหม่อย่ำงเช่นธนำคำร Digital-Only ด้วยช่อง
ทำงกำรบริกำรท่ีสะดวกมำกขึน้ ต้นทนุถกูลง และให้ประสบกำรณ์ท่ีไร้รอยเช่ือมตอ่มำกกวำ่ในอดีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Disclaimer  

รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ  ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความสมบูรณ์เพ่ือใช้ในทาง
การค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่าง  ๆ
ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดต่อผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึง
ไมถื่อวา่เป็น  การให้ความเห็น  หรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้  


