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ในปจจุบัน การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางทางสังคมของไทย วิวัฒนาการดานเทคโนโลยี สงผลโดยตรงตอพฤติกรรม

ของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้ง เปดโอกาสใหผูใหบริการทางการเงินรายใหมเขามานําเสนอบริการ ทางการเงิน

ที่หลากหลาย และเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคามากข้ึน ทําใหธนาคารพาณิชยตองทบทวนและปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ

ในยุคดิจิทัลอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยธนาคารพาณิชยไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตกับการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ

ตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

บทความนี้มีวัตถุประสงคในการนําเสนอผลกระทบจากบริบทการเปลี่ยนแปลงของปจจัยหลัก 3 ประการที่กลาว

ขางตน ที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย และสงผลใหธุรกิจธนาคารพาณิชยตองปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหสามารถแขงขันกับผูใหบริการรายอื่นๆ ได และสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม

คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี สังคมผูสูงอายุ ธนาคารพาณิชย
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In present, changes in Thai’s social structure, technology development directly affect change in customer 

behavior. In further, it is therefore inevitable that technology bears great influence on business operations, 

essentially for new comer to provide services which create more choices to customer. Amongst many other 

business sectors, commercial banking has experienced significant impact from changes to digital era. 

Commercial banks develop new technology for operating their business in many forms to appropriately 

response customer needs and efficiency management.

 This article aims to present the impact of the above 3 main changes on commercial banks’ business 

models in which financial business needs to adapt their internal and external operations in order to compete 

other financial services and appropriately response customer needs.
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ความท�าทายของธุรกิจธนาคารพาณิชย�จากบริบทการเปล่ียนแปลงสู�ยุคดิจิทัล

1. บทนํา
ในชวงท่ีผานมา จากการเปล่ียนแปลงและความผันผวน

ของสภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
ทางสังคมของไทยที่เร่ิมเขาสู สังคมผูสูงอายุ รวมทั้ง การ
พัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม (Disruptive Technology) 
ซึ่งทําใหมีผูใหบริการทางการเงินรายใหมๆ ทั้งจากในและ
ตางประเทศนําเสนอบริการทางการเงินที่มีความหลากหลาย 
และตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความสะดวก
สบาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง มีคาใชจายที่ถูกลง

จากปจจัยที่กล าวขางตน สงผลตอระบบการเงิน
การธนาคารของประเทศไทยอยางมาก และแตกตางจาก
ในอดีตอยางชัดเจน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยที่ต อง
ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจ โดยมุงเนนพัฒนาระบบ
ของธนาคารใหรองรับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้น
ไดอยางทันทวงที รวมท้ัง การหาพันธมิตรทางธุรกิจมารวม
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบริโภค
รวมทั้ง สามารถแขงขันกับผู  เล นรายอื่นๆ เ พ่ือรักษา
ฐานลูกคาเดิม เพิ่มกลุมลูกคารายใหม ภายใตการบริหาร
ความเส่ียงและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

2. ความท�าทายใหม�จากบริบทการเปล่ียนแปลงสู�ยุค
ดิจิทัล
ในชวง 1–2 ปที่ผ านมาจากกระแสการต่ืนตัวของ

เทคโนโลยีใหมๆ ทั่วโลกเพื่อเขาสู ยุคดิจิทัลที่ชัดเจนขึ้น
ทําใหมักไดยินการพูดถึงคําศัพททางเทคโนโลยีที่กําลังจะ
เขามาเปล่ียนโลกธุรกิจในวงกวาง เช น Blockchain, 
Machine Learning, Biometrics, APIs (Application 
Programming Interfaces) ซึ่งในหลายภาคธุรกิจ รวมทั้ง 
ภาคการเงินการธนาคารก็มีการนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใช
ในการใหบริการทางการเงินกันอยางแพรหลาย และเขามา
มีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูบริโภคมากข้ึนโดยเฉพาะ
การนําเสนอผลิตภัณฑผานโทรศัพทมือถือ ซึ่งเปนชองทาง
หนึ่งที่สามารถเขาถึงผูบริโภคในยุคปจจุบันไดงายที่สุด และ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี ตัวอยาง
เชน การพัฒนา Application ของ Mobile Banking
บนโทรศัพทมือถือสมารทโฟนใหสามารถโอนเงิน หรือจาย
ชําระเงินผานระบบพรอมเพย ซึ่งเปลี่ยนวิธีการโอนเงิน
ใหงายข้ึนโดยไมตองใชเลขที่บัญชีธนาคาร เพียงใชหมายเลข
โทรศัพทมือถือหรือเลขที่บัตรประชาชนของผู รับโอนก็
สามารถทําธุรกรรมได หรือ การสแกน Quick Response 
Code (QR code) เพื่อโอนเงินเขาบัญชีผูรับโอนไดทันที 
นอกจากน้ัน ยังมีการนําเทคโนโลยี Biometrics เชน การ
สแกนลายนิ้วมือหรือมานตา เขามาเสริมประสิทธิภาพ
การตรวจสอบการระบุตัวตน (Identification) ใหดียิ่งขึ้น

จากการเขามาของเทคโนโลยีที่กลาวขางตน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีที่ใหบริการผานโทรศัพทสมารทโฟนที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว สงผล
ตอพฤติกรรมของผู บริโภคโดยตรงเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งท่ีทําใหธนาคารพาณิชยตองเผชิญความทาทาย 
เพื่อตอบโจทยใหกับลูกคาไดตรงจุด ที่ตองการความสะดวก 
รวดเร็ว และเขาถึงขอมูลโดยงาย รวมท้ัง ตองมีความ
ปลอดภัยสูง ทั้งนี้ ดวยปจจุบันโครงสรางทางสังคมของไทย
ที่กําลังเปล่ียนไปจากเดิม โดยเร่ิมเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ 
ประกอบกับการเขามามีบทบาททางสังคมของคนรุ นใหม
ที่เพิ่มข้ึนอยางชัดเจน สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของลูกคา
ยุคใหมที่กําลังเปล่ียนไป อยางไรก็ดี ความตองการของ
ผู บริโภคแตละกลุ มก็มีความแตกตางกัน โดยกลุ มลูกคา
ผู สูงอายุมีแนวโนมที่จะเดินทางไปสาขานอยลง แตยัง
ตองการคําปรึกษาจากพนักงานของธนาคารพาณิชย แต
กลุ มลูกคาสมัยใหมมีแนวโนมใชบริการทางการเงินผาน
เทคโนโลยี ทําใหธุรกิจธนาคารพาณิชยตองเตรียมความ
พรอม ทั้งดานบุคลากร ระบบงาน เพื่อใหเขาใจความ
ตองการของลูกคาแตละกลุมไดอยางถูกตอง และออกแบบ
ผลิตภัณฑใหกับลูกคาเฉพาะกลุ ม เนื่องจากไมสามารถ
นําเสนอผลิตภัณฑรูปแบบเดียวแตเสนอใหกับลูกคาทุกกลุม 
(One-size-fits-all) เหมือนในอดีตอีกตอไป
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บทความวิชาการ

นอกจากนั้น จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค
ประกอบกับวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีที่ขยายขอบเขต
การเช่ือมโยงทางธุรกิจใหเปดกวางย่ิงขึ้น ซึ่งเปดโอกาส
ใหผู เลนรายใหมเขามามีบทบาทในธุรกิจทางการเงินมาก
ยิ่งข้ึน ตัวอยางเชน การใหบริการ Payment Platform 
ใหมๆ เขามานําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของ
ลูกคา โดยมุงเนนความเรียบงาย แตใหบริการดวยความ
รวดเร็ว ทําใหการชําระเงินคาสินคาหรือบริการเชื่อมโยง
ได อย างต อเนื่อง ซึ่งถือเป นจุดเด นในดานการอํานวย
ความสะดวกใหกับลูกคาเปนอยางมาก แตในขณะเดียวกัน 
ก็เปนความทาทายของผู เล นรายเดิมอยางเชนธนาคาร
พาณิชย ที่จะหากลยุทธในการแขงขันกับผู  เล นรายอ่ืน
รวมทั้ง พัฒนาบริการทางการเงินใหตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาแตละกลุ มที่แตกตางกันไดดีเพียงพอ
หรือไม

3. การปรับตัวของธุรกิจธนาคารพาณิชย�
จากอิทธิพลของปจจัยการเปล่ียนแปลงดังที่กลาวมาน้ัน 

ทําใหธนาคารพาณิชยเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธและแนวคิด
การดําเนินธุรกิจไปจากเดิม โดยเริ่มจากสิ่งที่เห็นไดชัดเจน
และใกลตัวผูบริโภคมากที่สุด คือ สาขาของธนาคารพาณิชย 
ที่สวนใหญกวา 70% ใหบริการธุรกรรมพ้ืนฐาน คือ ฝาก 
ถอน โอนเงิน โดยจากงานวิจัยเร่ือง “รูปแบบในอนาคต
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย” ของบริษัทไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด หรือ Pwc
พบวา ในป พ.ศ. 2568–2573 ธนาคารพาณิชยรูปแบบ
เดิมที่ใหบริการธุรกรรมผานสาขาเปนหลักอาจจะหายไป
จากระบบสถาบันการเงิน เน่ืองจากความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลใหพฤติกรรมของผู บริโภคและ
กฎระเบียบตางๆ คอยๆ เปลี่ยนแปลงไป จนกลายเปน
ปจจัยสําคัญของการกําหนดทิศทางของธุรกิจในอนาคต 
นอกจาก น้ัน  ปริมาณการ ทําธุ รกรรมผ  านธนาคาร
อิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะทําใหปริมาณ

การใชบริการผานสาขาหรือตู เอทีเอ็มของธนาคารคอยๆ
ลดลง

ผลของงานวิจัยดังกล าว สอดคลองกับข อมูลเชิง
สถิติของธนาคารแหงประเทศไทย เก่ียวกับจํานวนสาขา
ของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ (ภาพท่ี 1) ที่พบวาในป
พ.ศ. 2559 เปนปแรกที่เร่ิมเห็นทิศทางการปดตัวของสาขา
ธนาคารพาณิชยอยางชัดเจน และมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่อง (ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2559 เทากับ 6,982 สาขา 
ลดลงจาก 7,027 สาขา ในป พ.ศ. 2558 คิดเปนรอยละ 
0.6) ทั้งนี้ การตัดสินใจปดสาขาของธนาคารพาณิชยถือเปน
กลยุทธท่ีสําคัญ เนื่องจาก ในอดีตสาขาของธนาคารพาณิชย
ถือเปนหัวใจสําคัญในการเขาถึงและติดตอกับลูกคาโดยตรง 
หากธนาคารพาณิชยใดมีสาขาจํานวนมาก ก็จะสะทอน
ถึงศักยภาพและความสัมพันธที่ดีของธนาคารพาณิชยนั้น
แตในปจจุบัน เนื่องดวยอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เขามามี
บทบาทมากขึ้นและความตองการของลูกคาในยุคดิจิทัลที่
เปล่ียนไปจากเดิม ทําใหการเดินทางไปสาขาของธนาคาร
พาณิชยลดลง เนื่องจากสามารถทําธุรกรรมผานออนไลน
ไดดวยตนเอง ประกอบกับความเชื่อมั่นของลูกคาไมได

ภาพที่ 1: จํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย
ในประเทศไทยและจํานวนสาขาท่ีปด

ระหวางป พ.ศ. 2554–2559
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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สะทอนผานการมีสาขาของธนาคารพาณิชยเหมือนในอดีต 
อีกทั้ง การมีจํานวนสาขาในปริมาณมาก สงผลใหธนาคาร
พาณิชยมีตนทุนในการบริหารจัดการสูง ดังน้ัน ธนาคาร
พาณิชยจึงไดปรับกระบวนการทํางาน โดยนําเทคโนโลยี
เขามาผสมผสานเพื่อบริหารตนทุนของธนาคารพาณิชย
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถ
ตอบโจทยความตองการของผู บริโภคไดเปนอยางดี เชน
การใหบริการทางการเงินผาน Online Banking เชน 
Internet Banking หรือ Mobile Banking ซึ่งสามารถ
ใหบริการธุรกรรมตางๆ ทดแทนการเดินทางไปสาขาธนาคาร
ไดอยางครบวงจร ทุกที่และทุกเวลา (Anytime Anywhere)

จากขอมูลสถิติปริมาณบัญชีลูกคาที่ใชบริการ Online 
Banking ในประเทศไทย (ภาพที่ 2) พบวามีทิศทาง
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพการ
เขาสูสังคมไรเงินสดของประเทศไทยท่ีชัดเจนมากข้ึน

4. รูปแบบสาขาธนาคารพาณิชย�ในอนาคต
(New Banking Platforms)
เนื่องดวยชองทางในการติดตอเพื่อสรางและรักษาความ

สัมพันธกับลูกคาบางกลุมยังคงเปนสิ่งสําคัญ แตจากอิทธิพล
ของการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรวดเร็ว ทําใหธุรกิจธนาคาร
พาณิชยตองเรงปรับตัว โดยหาแผนกลยุทธและรูปแบบ
การใหบริการที่ตอบสนองลูกคาดวยความรวดเร็ว และ
คาธรรมเนียมท่ีถูกลง พรอมท้ังใชโอกาสดังกลาวในการ
ทบทวนรูปแบบการดําเนินงาน เพื่อบริหารตนทุนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แนวโนมการเปลี่ยนรูปแบบ
สาขาการใหบริการของธนาคารพาณิชยในอนาคต สามารถ
จําแนกได 4 ประเภท ดังนี้

4.1 สาขารูปแบบดิจติอล (Digital Branch): รปูแบบ
สาขาที่มีลักษณะใหลูกคาบริการตนเอง โดยการนําเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสเขามาใหบริการ ปรับใหรูปลักษณของสาขา
มีความทันสมัยมากขึ้น เนนความเรียบงาย โดยลูกคาจะเปน
ผูทําธุรกรรมเองท้ังหมด และมีพนักงานเปนผูใหคําแนะนํา
ในการทําธุรกรรมเพียงสาขาละ 1–2 คนเทานั้น รวมถึง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของพนักงานประจําสาขา ในการสงเสริม
ใหลูกคารับรูถึงผลิตภัณฑของธนาคารซ่ึงมีการนําเทคโนโลยี
เขามาใช เนื่องจากในระยะแรกลูกคาอาจไมคุ นชินกับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสและผลิตภัณฑใหมเหลานั้น โดยใน
ตางประเทศ มีตัวอยางของ N26 (Number 26) ธนาคาร
พาณิชยในประเทศเยอรมนี ที่ไดใหบริการในรูปแบบไรสาขา
โดยใหบริการทําธุรกรรมตางๆ ผานโทรศัพทมือถือเปนหลัก

4.2 สาขาขนาดกะทดัรดั (Skinny Branch): รปูแบบ
สาขาจะมีขนาดเล็กลงจากเดิม โดยการจัดตั้งสาขาใน
ลักษณะนี้ ธนาคารพาณิชยจะดําเนินงานรวมกับรานสะดวก
ซื้อหรือสถานีบริการนํ้ามัน โดยเปดสาขาในรานสะดวกซื้อ 
บนสถานีรถไฟฟา และใหบริการธุรกรรมข้ันพื้นฐาน คือ การ
ฝาก การถอน การโอน แตจะจํากัดปริมาณและธุรกรรมที่
สามารถใหบริการ เชน จํากัดวงเงินการถอนเงิน/วัน เปนตน 
เพื่อจํากัดความเส่ียงและความปลอดภัยใหอยู ในระดับท่ี
ยอมรับได

ภาพท่ี 2: จํานวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ
Online Banking ระหวางป พ.ศ. 2554–2559

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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4.3 สาขาทีต่อบโจทยลกูคาเฉพาะกลุม (Customized 
Branch): รูปแบบสาขาที่ปรับรูปแบบเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาเฉพาะกลุม เชน ศูนยแนะนําการลงทุน
สําหรับลูกคากลุม Wealth ซึ่งจะเนนการเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินสวนบุคคลโดยเฉพาะ รวมถึงการทําสาขาเปน
ลักษณะของ Community ใหลูกคามาพบปะพูดคุยทาง
ธุรกิจเพื่อใหเกิดความรวมมือและการตกลงทางการคา

4.4 สาขาท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ (Full-Services 
Branch): สาขารูปแบบเดิม ซึ่งใหบริการครบวงจรยังคง
มีความจําเปนอยู  เนื่องจาก ความนาเช่ือถือยังคงเปน
หัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย ดังนั้น 

รูปแบบสาขาดั้งเดิมยังคงใชเปนชองทางในการสรางความ
สัมพันธกับลูกคาในระยะยาว เพื่อสะทอนภาพลักษณของ
ธนาคารพาณิชย โดยใหบริการต้ังแตธุรกรรมพ้ืนฐาน เชน 
การฝาก ถอนเงิน โอนเงิน จนถึงธุรกรรมซ่ึงมีความซับซอน 
อยางเชน การลงทุนในกองทุนที่อาจตองมีการพิจารณาถึง
ผลตอบแทนท่ีลูกคาตองการ รวมถึงตองมีการประเมิน
ความเส่ียงที่ลูกคาแตละคนสามารถยอมรับความเส่ียงได

5. ผลกระทบในมิติของบุคลากรจากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบสาขา
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบริการผานสาขา โดย

พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตในการใหบริการ เชน 
การนํานวัตกรรม Artificial Intelligence (AI) หรือ 
Machine Learning มาพัฒนาเพื่อใหบริการดานการแนะนํา
การลงทุน หรือ สื่อสารโตตอบกับลูกคาในลักษณะ Chatbot 
ไดนั้น ทําใหเห็นภาพของการนําหุ นยนตหรือเทคโนโลยี
ตางๆ เขามาประยุกตใชในการใหบริการทางการเงินมากข้ึน 
อยางไรก็ดี แมในปจจุบันการพัฒนาบริการจากนวัตกรรม
ใหมๆ อาจยังอยูภายใตสภาวะท่ีจํากัด แตก็สามารถสะทอน
ใหเห็นโจทยที่ธนาคารพาณิชยกําลังจะเผชิญ คือ การปรับ
บทบาทหนาที่ของพนักงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตอันใกล โดยสําหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย พบวา
มีแนวโนมใหพนักงานประจําสาขาไปเปนผู ใหคําแนะนํา

ทางการเงิน หรือผูใหคําปรึกษาในธุรกรรมซ่ึงมีความซับซอน
และมีลักษณะเฉพาะ เสริมสรางความรูความเขาใจเชิงลึก 
เพื่อใหสามารถแนะนําผลิตภัณฑทางการเงินท่ีเหมาะสม
ตรงกับลูกคาเฉพาะกลุม ซึ่งมีลักษณะและความสนใจท่ี
แตกตางกัน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถ
ชวยเหลือลูกคาแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดย
เฉพาะบริการท่ีมีความซับซอนและตองการการมีปฏิสัมพันธ 
ซึ่งยังตองใชพนักงานที่สามารถเขาใจลูกคาและตอบสนองกับ
ลูกคาไดดีกวาการใชเทคโนโลยี นอกจากน้ี จากการท่ีธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยตองพ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึน ดังนั้น 
พนักงานธนาคารโดยเฉพาะสายงานดานเทคโนโลยีหรือ
การวิเคราะหขอมูลจะตองมีความรูความเขาใจเชิงเทคนิค
เกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมท้ัง พัฒนาความรูใหมๆ อยูเสมอ 
เพื่อใหพัฒนานวัตกรรมและใหบริการไดอยางตอเนื่อง

6. บทสรุป
ในอดีต เคยมีนักวิชาการกลาววาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ

หุนยนตจะมีบทบาทมากข้ึน จนสามารถทดแทนการทํางาน
ของมนุษยในการทําสิ่งตางๆ ไดนั้น ซึ่งเปนเรื่องท่ีไมมีใคร
คิดวาจะเกิดข้ึนไดจริง แตในวันนี้ จากพัฒนาทางเทคโนโลยี
ที่กาวหนาทําใหเร่ิมเห็นตัวอยางของหุนยนตทําหนาที่เหมือน
มนุษยไดแลว เฉกเชนเดียวกับเทคโนโลยีในยุคแรกๆ ที่มี
การนําเครื่องเอทีเอ็มมาใหบริการ แตผู บริโภคมีขอกังวล
เกี่ยวกับความปลอดภัยและไมเปนที่ยอมรับ แตในปจจุบัน

พบวาเครื่องเอทีเอ็มเปนสิ่งที่ทุกคนคุนเคยและใชกันอยาง
แพรหลาย

บทความขางตนสะทอนใหเห็นวา ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร พัฒนาการของเทคโนโลยี 
สงผลโดยตรงตอพฤติกรรมของผู บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว ทําใหธุรกิจธนาคารพาณิชยตองเผชิญความ
ทาทายในการดําเนินธุรกิจจากการเปล่ียนแปลงสูยุคดิจิทัล 
นอกจากน้ัน การพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด
ยังเปดโอกาสใหผู แขงขันรายใหมสามารถเขามาสู ตลาด
ไดงายขึ้น ดังนั้น หลักการสําคัญที่ธนาคารพาณิชยตองDo
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นํามาเปนปจจัยประกอบการพิจารณา เพื่อใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจภายใตการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนในปจจุบัน คือ 
การยอมรับตอการเปล่ียนแปลงท่ีกําลังเกิดขึ้น และคนหา
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อทําใหไดทบทวน 
ปรับเปล่ียนรูปแบบและกระบวนการในการดําเนินธุรกิจใหมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาระบบงานของธนาคารใหรองรับการเปล่ียนแปลง
การดําเนินธุรกิจ รวมท้ัง การเตรียมความพรอมดานบุคลากร 
เพื่อสงเสริมการเติบโตการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย
อยางยั่งยืน
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