
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the 
financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
any transaction can execute at such terms or price. 
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or 
accounting advice in relation to entering into any transaction and does not 
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the 
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness. 
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ท่ามกลางยุคท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมมากข้ึน 
อีกท้ังสถานการณ์ COVID-19 ก็ย่ิงเป็นตัวเรง่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ท่ีจะ

กลายเป็นวิถีความปกติใหม่ หรือ New Normal โดยเราเริ่มเห็นการทําธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงความต้องการบริการทาง
การเงิน1 ท่ีหลากหลายและสะดวกสบายกวา่เดิม ทําให้ Social Banking ตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์ในยุคท่ีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจําวนั แต่คําถามท่ีน่าสนใจ
คือ Social Banking คืออะไร? พัฒนาการของ Social Banking? มีโอกาส
เกิดข้ึนในไทยแค่ไหน? และรูปแบบธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงินในอนาคตจะ
เป็นอย่างไร?

/1 การให้บรกิารทางการเงนิ หมายถึง การรบัฝากเงนิ การให้สินเชื่อ การโอนเงนิ การรบัชําระเงนิ และบรกิารทางเงนิอ่ืนๆ

Social Banking คืออะไร?
จากข้อมูลของ Social-Banking.org ท่ีได้นิยาม “Social Banking” ว่าเป็นผู้ให้
บรกิารทางการเงินท่ีผสมผสานเข้ากับกิจกรรมทางสังคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 
และเศรษฐกิจในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสรา้งสมดุลความต่างระหวา่งรูปแบบ
ด้ังเดิมและรูปแบบใหม่ ซึ่งข้ึนอยู่กับความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความ
ต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาของท้ังระดับประชาชนและภาค

ส่วนต่างๆ

Social Banking ถือเป็นอีกหน่ึง Technology Disruption ท่ีได้เปล่ียนแปลง
รูปแบบธุรกิจการเงิน โดยเป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นหลัก (Core Business) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการทําธุรกิจบนดิจิทัล

แพลตฟอร์มกับผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งจะทําให้ท้ังสองฝ่ายได้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือนํามาใช้ในการ

พัฒนาด้านการตลาดดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีตอบโจทย์ลูกค้าในรูปแบบ

ใหม่ๆ มากย่ิงข้ึน 
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รูป
ท่ี 1

เปรยีบเทียบระหวา่งรูปแบบธุรกิจธนาคารในอดีตกับอนาคต

ทําไมต้องเป็น Social Banking?
=รูปแบบธนาคารสาขาอาจไม่ตอบโจทย์ผู้บรโิภคเท่าใดนัก ท่ีผ่านมา ธนาคารสาขาถือ

เป็นศูนย์กลางในการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รบับรกิาร ขณะท่ีรายงานของ Fintech and Digital Banking 2025 Asia
Pacific พบว่า ลูกค้าธนาคารในเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่กว่า 70% มองว่าข้ันตอนใน
การทําธุรกรรมของธนาคารยังคงจาํเจ โดยในอนาคต คาดวา่ธนาคารสาขาจะมีบทบาท
น้อยลง และจะถูกเชื่อมโยงกันผ่านดิจทัิลแพลตฟอรม์ (รูปท่ี 1)

=พฤติกรรมของผู้บริโภคพ่ึงพา “Social” มากข้ึน ด้วยการเติบโตของธุรกิจ 
E-commerce ผนวกกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนท่ีถูกแทนท่ีด้วยระบบ
การชําระเงนิแบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-payment) ในรูปแบบต่างๆ มากข้ึน นอกจากน้ี 
ความนิยมในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของการติดต่อส่ือสารใน
ยุคน้ี ซึ่งย่ิงทําให้ผู้บรโิภคต้องพ่ึงพาโซเชียลแพลดฟอรม์ในชีวติประจาํวนัมากข้ึน

=Social Banking มีต้นทุนค่อนข้างตIา ยกตัวอย่าง Social Banking ท่ีโด่งดังของ
จีนอย่าง MYbank ได้ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อการปล่อยกู้ 
(Operating cost per loan) อยู่ท่ีเพียง 3 หยวน ตXากว่าเม่ือเทียบกับธนาคารใน
รูปแบบด้ังเดิมท่ีอยู่ท่ี 2,000 หยวน รวมถึง MYbank ยังมีอัตราการผิดนัดชําระหน้ี 
(Loan default rate) เพียง 1% นับต้ังแต่ก่อต้ังกิจการ2 เม่ือเทียบกับธนาคารใน
จีนท่ีสูงกวา่ 20% ทําให้อัตราการกันสํารองหน้ีเสียและต้นทุนค่าเสียโอกาสอื่นๆ ของ 
Social Banking น้อยกวา่ธนาคารแบบด้ังเดิม 

ท่ีมา: Deloitte

ท่ีผ่านมา ธนาคารสาขาถือเป็นศูนย์กลางในการทําธุรกรรมต่างๆ แต่ในอนาคต ทุกธุรกรรมทางการเงนิจะ
สามารถทําได้อย่างงา่ยดายผ่านดิจทัิลแพลตฟอรม์

Bank branch

Call center

Open APIs

Mail

Online
Mobile

Call center Online MailMobile

Branch

The PastPast                                               Future

/2 อา้งองิจาก www.bangkokpost.com/business/1720991/jack-mas-290bn-loan-machine-changes-chinese-banking
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/3 เป็นการเช่ือมต่อระหวา่งแพลตฟอรม์ธนาคารไปยังอีกแพลตฟอรม์ของผู้ให้บรกิารอื่นๆ
/4 อ้างอิงจาก https://www.finextra.com/finextra-downloads/newsdocs/catalyst-or-threat.pdf
/5 อ้างอิงจาก https://www.openbanking.org.uk/about-us/latest-news/cma-issues-directions-to-5-banks/

รูปแบบของ Social Banking มีอะไรบ้าง?
จากการวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS ประเมินวา่ พัฒนาการ
ของ Social Banking อาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
1) ธนาคารร่วมเป็นพันธมิตรกับภาคธุรกิจมากข้ึน (Open Banking) เรียกได้ว่า

ธนาคารเองกลายเป็น Incumbent Disruptor กล่าวคือ ธุรกิจธนาคารแบบด้ังเดิม
(Incumbent) ได้เป็นผู้นําในการสรา้งความเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมน่ันเอง โดย
เป็นกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรา้งภายใต้แนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Share Economy) ส่งผลให้ธนาคารต้องปรับ รูปแบบให้ เป็นเสมือน  Open
Banking ท่ีเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ กลุ่ม Start-up Fintech หรอืแม้แต่

นักพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับ Ecosystem ของธนาคารได้ โดย
งานวิจัยของ Boston University (2017) ประเมินว่า การนําระบบ Application
Program Interfaces (APIs)3 มาใช้ในธุรกิจจะช่วยให้มูลค่าตลาดของบรษัิทเพ่ิมข้ึน 
10.3% ดังเช่น Amazon eBay Facebook Salesforce และ Twitter ท่ีเคยประสบ
ความสําเรจ็จากการใช้ APIs เสรมิศักยภาพธุรกิจ4

ท้ังน้ี ในปี 2015 รัฐสภายุโรปได้แก้ไขกฎระเบียบด้านการให้บริการชําระเงิน
อิเ ล็กทรอนิกส์  (Payment Services Directive: PSD2) โดยอนุญาตให้ ผู้ให้

บริการบุคคลท่ีสาม (Third-party provider) สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและระบบ

การชําระเงินของธนาคารในยุโรปผ่านระบบ APIs นอกจากน้ี Competition and
Markets Authority (CMA) ของอังกฤษก็ได้ออกกฎระเบียบท่ีให้ธนาคารยักษ์

ใหญ่  9 แห่งจะต้องทํา  Open Banking ผ่านระบบ  APIs รวมถึงจัดทําระบบ

โครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการจดัการข้อมูลและความปลอดภัย เพ่ือรองรบัการแชรบ์ันทึก
ข้อมูลทางการเงินให้แก่ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (โดยปัจจุบันมีธนาคาร 5 
แห่งท่ีขอเล่ือนการใช้ระบบ APIs ออกไป)5
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2) ภาคธุรกิจท่ีมีดิจิทัลแพลตฟอร์มหันไปเป็นธนาคารดิจิทัลเอง (Digital Banking)
โดยมากจะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลัก (Core Business) ท่ีใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์ใน

การดําเนินธุรกิจ โดยไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Non-bank) เช่น ธุรกิจ
บริการ โทรคมนาคม และค้าปลีกออนไลน์ ก่อนจะพัฒนาไปเป็น Digital Banking
ท้ังน้ี โครงสร้างและระบบการเงินในลักษณะน้ีจะไม่มีการเปิดสาขา (Physical
Banking) แต่จะจัดต้ังระบบตัวกลางการชําระเงิน (Payment Intermediary)
ทําหน้าท่ีเสมือนผู้ชําระเงินผ่านบุคคลท่ีสาม (Third-party Payment) เพ่ือเป็น

ตัวแทนรับประกันการทําธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน และคงยอดเงินรวมไว้จนกว่าผู้ซื้อจะได้รับ
สินค้าน้ัน ซึ่งเรยีกวา่ ระบบ Escrow6

โมเดลน้ีประสบความสําเร็จอย่างมากในจีน หลัง Alibaba และ Tencent หันมาต้ัง
ธนาคารดิจิทัล โดยในไตรมาสแรกของปี 2019 Alipay และ WeChat Pay ครองส่วน

แบ่งตลาดของ Third-party Payment กวา่ 92.65% โดยท้ังสองบรษัิทมีจุดเริม่ต้น
จากการให้บรกิารชําระเงนิในธุรกิจของตน ก่อนจะได้รบัใบอนุญาตจดัต้ังธนาคารดิจทัิล

ในปี 2014 โดยบรษัิทผู้นําด้าน E-commerce อย่าง Alibaba ได้พัฒนาแพลตฟอรม์การ

ชําระเงินท่ี รู้จักกันดีในชื่ อ  “Alipay” และภายหลังจึงได้ก่อต้ังธนาคารดิจิ ทัล 
“MYbank” โดยนําระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลแบบเรยีลไทม์จากระบบคลาวด์

และตัวแปรอื่นๆ กวา่ 3,000 ตัวแปรมาใช้ในการคํานวณหาเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย จน
ทําให้ MYbank สามารถปล่อยกู้ไปแล้วกวา่ 2.9 แสนล้านดอลลารฯ์ ได้ภายในระยะเวลา

เพียง 4 ปีเท่าน้ัน7

/6   ระบบ Escrow เป็นระบบการค+าประกันการโอนกรรมสิทธิใ์นทรพัย์สินของสัญญาต่างตอบแทนต่างๆ โดยการกําหนดให้มีคนกลางหรอื Escrow Agent ซ่ึงมีความม่ันคงและน่าเช่ือถือ ทําหน้าท่ีดูแลการชําระ
หน้ีตามสัญญาให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามเจตนาของคู่สัญญา โดยคนกลางจะเป็นผู้ดําเนินการตามข้อตกลงของคู่สัญญา และถือเงนิของคู่สัญญาฝ่าย (ข้อมูลจากสํานักกฎหมายธรรมนิติ)

/7   อ้างอิงจาก https://brandinside.asia/jack-ma-mybank-online-banking-loan-lent-290-billion-usd-to-16-m-small-companies/ 

รูปท่ี
 2

รูปแบบการพัฒนา Social Banking 

ท่ีมา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
การปรบัตัวของผู้เล่นท้ังจากภาคธุรกิจและธนาคารรูปแบบเดิมให้กลายเป็น Social Banking

พัฒนาระบบ Mobile 
Banking, Internet 

Banking

เป็นพันธมิตรกับ
ภาคธุรกิจอื่นๆ มากข้ึน 

(Open Banking)

1รูปแบบ

ธนาคารรูปแบบเดิม

ภาคธุรกิจท่ีทําธุรกิจ
ผ่านดิจทัิลแพลตฟอรม์
อาทิ Fintech, Food delivery

, E-commerce

พัฒนาฟีเจอรก์ารให้บรกิาร
ทางการเงนิรองรบัผู้ใช้งาน

จาํนวนมาก
อาทิ E-wallet, E-payment

หันมาเป็นธนาคารเอง 
(Digital Banking)

โดยได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคาร
(Digital Banking License)

รูปแบบ 2
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รูปท่ี
 3

ตัวอย่าง Social Banking ในหลากหลายประเทศ

ท่ีมา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Social Banking เติบโตอย่างมากในฝั่ งเอเชีย

สําหรบับรษัิทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Tencent ก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันแชทท่ีโด่งดัง
ในจีนอย่าง “WeChat” ท่ีมีผู้ใช้งาน (Active Users) สูงถึง 1,165 ล้านรายในปี 2019 
โดย WeChat ได้ออกฟีเจอรร์องรบัธุรกรรมทางการเงินอย่าง “WeChat Pay”และ
ยังมีโปรแกรมอื่นๆ ท่ีน่าสนใจภายใต้ “Mini Program” (รูปท่ี 5) จึงไม่ใช่เรื่องยาก
ท่ียอดการทําธุรกรรมต่อวันผ่าน WeChat Pay จะขยายตัวถึง 290%YoY จาก 16 ล้าน
ธุรกรรมในปี 2015 เป็น 1,125 ล้านธุรกรรมในปี 2019 นอกจากน้ี ยังได้ก่อต้ังธนาคาร
ดิจทัิล “WeBank” และออกผลิตภัณฑ์สินเช่ือตัวแรกท่ีเรยีกวา่ “Weilidai” ซึ่งเป็น

สินเช่ือเพ่ือการบรโิภคท่ีไม่มีหลักทรพัย์คMาประกันท่ีให้บรกิารผ่าน WeChat Pay และ 
QQ Wallet ท่ีเข้าถึงได้อย่างง่ายและเป็นท่ีนิยมในกลุ่มบุคคลผู้ใช้แรงงานเป็นหลัก 
รวมถึงยังได้ออกสินเชื่อในประเภทอื่นๆ เพ่ิมเติม เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถ (Weichedai)
และสินเชื่อธุรกิจ (WeiYeDai) เป็นต้น

นอกจากน้ี ธนาคารกลางสิงคโปร ์(Monetary Authority of Singapore) กําลัง

พิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารดิจิทัล (Digital Banking License)
ให้แก่บรษัิท Grab ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเรยีกรถท่ีได้เริม่เข้าสู่ธุรกิจให้บรกิารทางการ
เงินต้ังแต่ปี 2016 ด้วยการเปิดตัวฟีเจอรใ์หม่อย่าง GrabPay Wallet ก่อนท่ี Grab
จะร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคม Singtel และเปิดตัวกลุ่มธุรกิจการเงิน Grab
Financial Group ในปี 2019 นอกจากน้ี บริษัททางการเงิน Ant Financial ใน
เครือ  Alibaba ก็ เข้ามาขอใบอนุญาตประเภท  Wholesale Digital Banking
License เพ่ือต่อยอดธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ Lazada  

China

South Korea

India

Taiwan

Japan

Singapore
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แล้วปัจจบุัน Social Banking ในไทยไปถึงไหนแล้ว?
เราเริ่มเห็นความเคล่ือนไหวจากฟากฝ่ังธนาคารท่ีหันไปเป็นพันธมิตรกับภาคธุรกิจ
มากข้ึน โดยเป็นการจับมือกันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ
เช่น โซเชียลมีเดีย ธุรกิจค้าปลีก เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายทางการเงินดิจิทัล ทําให้
ผู้รับบริการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างง่ายดายผ่านเครือข่ายพันธมิตร และ
นําไปสู่การนําเสนอบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ท้ังน้ี ข้อมูลจาก World Retail
Bank Report 2020 ชี้ให้เห็นวา่ ธนาคารท่ีปรบัเปล่ียนรูปแบบไปสู่ดิจิทัลแพลตฟอรม์จะ
มีความคล่องตัวและสามารถใช้ประโยชน์จาก Ecosystem ได้มากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังเป็น
การขยายฐานลูกค้า เพ่ิมกําไร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและอื่ นๆ
(ดังรูปท่ี 4)

นอกจากน้ี ธปท. ยังได้ออกใบอนุญาตสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การ
กํากับ (สินเช่ือ Nano Finance) ให้แก่นิติบุคคลท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน เพ่ือส่งเสรมิ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยสามารถปล่อยสินเชื่อ
ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย8 แต่ยังคงมีความ
แตกต่างกับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจธนาคาร (Banking License) อยู่
ค่อนข้างมาก เน่ืองจากไม่สามารถรับฝากเงิน และให้บริการทางการเงินด้านอื่นๆ
เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ 

/8อ้างอิงจาก https://www.bot.or.th/Thai/Attachment/Nanofinancial.pdf 

รูปท่ี
 4

เปรยีบเทียบประสิทธภิาพระหวา่งระบบธนาคารในปัจจบัุนกับระบบดิจทัิลแพลตฟอรม์

ท่ีมา: World Retail Bank Report 2020 , Capgemimi (June 2020)

การพัฒนาธุรกิจธนาคารให้อยู่ในรูปแบบของแพลตฟอรม์ (Platform-based)
มีประสิทธภิาพมากกวา่ระบบในปัจจบุัน

ขยายฐานลูกค้า

เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการ

เสนอสินค้าและบรกิารท่ีเหมาะสมกับลูกค้า

พัฒนาศักยภาพในการสรา้งสรรค์นวตักรรม

รกัษาและเพ่ิมผลกําไรทางธุรกิจ

พัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

เพ่ิมช่องทางธุรกิจใหม่ๆ

ระบบธนาคารในปัจจุบัน ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน (เท่า)
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Key driver หลักท่ีจะทําให้ Social Banking 
เป็นท่ีนิยมมากข้ึนในสายตาผู้บรโิภค?

1) เพ่ิมจุด Touchpoint ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เม่ือสังคมไร้เงินสด 
(Cashless Society) กําลังกลายเป็นตัวผลักดันให้เกิดเปล่ียนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ซ่ึงเป็นเหมือนจุดสัมผัส (Touchpoint) ท่ีเป็นศูนย์กลางให้ลูกค้า
สามารถตอบสนองกับผู้ให้บรกิารได้ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจแก่ลูกค้า และ
เป็นการปลูกฝังความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าด้วยต้นทุนท่ีไม่สูงนัก จึงทําให้เราเห็นการ
จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกันหลายภาคส่วนเพ่ือเพ่ิมจุด Touchpoint ท่ีจะทําให้
ผู้ใช้บริการใช้เวลาอยู่ในแพลตฟอร์มดังกล่าวนานข้ึน สะท้อนจากข้อมูลของ 
Fintechtris ท่ีได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนํากว่า 82% วางแผนท่ีจะ
เป็นพันธมิตรกับ Fintech ในอกี 3-5 ปีข้างหน้า  

2) แชร์ข้อมูลท่ีน่าสนใจและตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการ โดยนําระบบ AI และ 
Big Data มาใช้วเิคราะห์และประมวลผลเพ่ือนําเสนอข้อมูลหรอืบทวเิคราะห์เชิงลึกให้
ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บรกิาร จะทําให้คอนเทนท์ท่ีนําเสนอได้รบัความสนใจ ซึ่งจะ
เป็นการเสรมิสรา้งความสัมพันธ์กับลูกค้าและได้รบัความไวว้างใจมากข้ึน ย่ิงกวา่น้ันยัง
ช่วยนําเสนอด้านการตลาดท่ีนอกเหนือจากสินค้าและบรกิารหลัก (Cross-selling) 

3) ยกระดับความน่าเช่ือถือของผู้ให้บรกิาร ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรยีบหลักของธนาคาร
พาณิชย์ในการรกัษาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร ดังน้ัน หากผู้ให้บรกิาร
สามารถให้ความไว้เน้ือเชื่อใจได้ในระดับเดียวกับธนาคาร ไปพร้อมกับการนําเสนอ
สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ หรือการยกระดับธนาคารให้เป็นมากกว่าเพียง
ธนาคารบนมือถือ (Mobile Banking) ท่ีเราเรยีกกันวา่ “Super App”

รูปท่ี
 5

ตัวอย่างฟเีจอรต่์างๆ ของแอปพลิเคชัน WeChat
WeChat จบัมือเป็นพันธมิตรกับหลากหลายธุรกิจเพ่ือเพ่ิมจดุ Touchpoint
ท่ีมา: Yookalabs, Asia Pacific Foundation of Canada และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

Travel booking Movie ticket booking 

Food delivery

E-commerce

Ride-hailing

Real estate and rentals

Features of WeChat
ตัวอย่าง พันธมิตรท่ีเชื่อมต่อกับ WeChat 

ผ่าน Mini Programs

Messaging 
& Voice 
Calling

Social 
Networking

Search 
Engine

Payment 
Services 

E-commerce Mini 
Programs  

Public Services

Financing  Travel 
booking 
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Implication:
= เทรนด์ Social Banking จะทําให้รูปแบบของธุรกิจการเงินในไทย

เปล่ียนแปลงไปในลักษณะ “More than just banking” กล่าวคือ ไม่
เพียงแต่ให้บริการทางการเงินอย่างเดียว แต่จะเพ่ิมรูปแบบการให้บริการ
ด้านอื่นๆ เพ่ือสรา้ง Engagement ระหวา่งผู้ให้บรกิารและผู้รบับรกิารมากข้ึน 
รวมถึงทําให้ผู้ใช้บริการอยู่ในแพลตฟอร์มดังกล่าวนานย่ิงข้ึน อย่างไรก็ดี 
การเติบโตของ Social Banking ในไทยอาจอยู่ในรูปแบบของ Open-banking
มากข้ึน หรือธนาคารร่วมเป็นพันธมิตรกับภาคธุรกิจเพ่ือขยายฐานลูกค้า
รายใหม่ๆ ขณะท่ีภาคส่วนอื่นๆ ท่ีจะหันมาเป็นธนาคารเสียเอง อาจยังมี
ข้อจํากัดด้านกฎระเบียบ ขอบข่ายการกํากับดูแล และความปลอดภัยของ
ข้อมูลค่อนข้างมาก  

=Krungthai COMPASS มองวา่ ในอนาคตโมเดลธุรกิจ Banking จะเน้น
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือปูพ้ืนฐานไปสู่รูปแบบธุรกิจ
ท่ีได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย (Win-Win) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็น
ตัวเชื่อมโยงกับธุรกิจพันธมิตร ซึ่งจะเป็นการขยายฐานจํานวนผู้ใช้รายใหม่
ใน Ecosystem ใ ห้กว้าง ข้ึน  และนํา ข้อมูล ท่ี ไ ด้มาใช้ ในการวิ เคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือเปิดโอกาสให้นําเสนอบริการทางการเงินใน
ตลาดใหม่ท่ีตรงกับไลฟ์สไตล์มากข้ึน นอกจากน้ี เราอาจเห็นกลยุทธ์ท่ี
ภาคธุรกิจต่างผนึกกําลังรว่มกัน (Synergy) เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมรายได้ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้ธุรกิจอยู่รอดและสร้างการเติบโตของ
ธุรกิจได้ในระยะยาวในภาวะท่ีเศรษฐกิจมีความเปราะบางสูงเช่นน้ี


