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ใน
ธนำคำร Shinsei ที่เป็นธนำคำรในโตเกียว กลับปรำกฎว่ำมีตู้ 

ATM ของ 7 Bank (ธนำคำร 7-Eleven) แทนที่จะเป็นของ

ธนำคำรเอง เมือ่ถำมเจ้ำหน้ำที ่กลบัได้ค�ำตอบว่ำ ลกูค้ำต้องกำร ATM 

ทีส่ะดวก จงึไม่สนใจว่ำจะเป็นของใคร ตู ้ATM ของ 7 Bank นี ้สำมำรถ

ใช้บัตรของสถำบันกำรเงิน 600 แห่งภำยในประเทศ ไม่ว่ำจะเป็น

ธนำคำรขนำดใหญ่ ย่อย จนถงึ สถำบนักำรเงนิพเิศษต่ำงๆ หรอืแม้แต่

เป็นกำร์ดของต่ำงประเทศกส็ำมำรถใช้ถอนเงนิได้ รวมทัง้ตู ้ATM ทีว่่ำ

นี้ มีภำษำให้ใช้ถึง 12 ภำษำ 

ตู้ ATM นี้ ถึงแม้ว่ำจะเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับทั้งธนำคำร และ

ผู้ฝำกเงินก็ตำม แต่จ�ำเป็นต้องมีกำรลงทุนที่ค่อนข้ำงสูง ดังนั้น กำร

เอำตู้ ATM ของ 7 Bank ที่มีสมรรถนะที่สูงมำใช้ จึงเป็นมำตรกำร 

ทีเ่รว็ และสะดวกกว่ำ ส�ำหรบัธนำคำรเลก็ๆ จงึเป็นกระแสใหม่ส�ำหรบั

วงกำรธนำคำรเลยทีเดียว ตัวอย่ำงธนำคำร Shinsei ที่มียอดเงินฝำก

ที ่5.8 ล้ำนล้ำนเยน แต่ในปัจจบุนักลบัมตีู ้ATM ทีเ่ป็นของตนเองเพยีง 

39 ตู้ โดยส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนมำใช้ตู้ของ 7 Bank กระแสนี้ได้ขยำยวง

ไปยังธนำคำรท้องถิ่นต่ำงๆ จ�ำนวนมำก 

New business model ของ 7 Bank นี้ก็คือ กำรท�ำก�ำไรที่สูง

ด้วยตู้ ATM จำกข้อมูลพบว่ำ 7 Bank ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 ผ่ำนไป 

15 ป ีมยีอดเงนิฝำกเพียง 6 แสนล้ำนเยนเท่ำนัน้ เทียบแล้วเปน็อันดบั

ท้ำยๆ ของธนำคำรท้องถิ่น ไม่มีธนำคำรสำขำ มีเพียงส�ำนักงำนใหญ่

ที่โตเกียว และส�ำนักงำนตัวแทนเพียง 7 แห่งเท่ำนั้น เป็น business 

model ที่แม้แต่ธนำคำรยักษ์ใหญ่ ไม่สำมำรถเลียนแบบได้ เพรำะว่ำ

โดยทั่วไปธุรกิจธนำคำรนั้น ท�ำรับฝำกโดยจ่ำยดอกเบี้ย และให้กู้ด้วย

ดอกเบี้ยที่สูงกว่ำ ได้ก�ำไรจำกส่วนต่ำงของดอกเบี้ยเป็นหลัก ควำม

แข็งแกร่งจึงขึ้นอยู่กับยอดเงินฝำก และจ�ำนวนสำขำ แต่ ส�ำหรับ 7 

Bank นั้น ได้ก�ำไรจำกค่ำธรรมเนียม เวลำผู้บริโภคใช้ ATM เท่ำนั้น 

เป็นต้นว่ำ ตู ้ATM ทีอ่ยูใ่นร้ำน 7-Eleven นัน้ ลกูค้ำมำซือ้ของ ใช้กำร์ด

ของธนำคำรใหญ่ๆ ถอนเงนิ กจ็ะเสยีค่ำธรรมเนยีม 108 เยน ส่วนหนึง่

ในนัน้จะจ่ำยให้กบั 7 Bank ท�ำให้ในปี 2016 ได้ก�ำไรจำกกำรประกอบ-

กำร (หรือยอดขำย) เป็น 1.1 แสนล้ำนเยน ประมำณร้อยละ 90  

มำจำกกำรใช้บริกำรตู้ ATM นี้ กำรใช้ Business model นี้ ท�ำให้ไม่

ต้องแข่งขันโดยตรงกับธนำคำรอื่นๆ แต่ยังให้ควำมร่วมมือกันได้ด้วย

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

7 Bank  ก�ำไรสูงด้วย
ATM เท่ำนั้น
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ในอีกด้ำนหนึ่ง ธนำคำรแห่งประเทศญี่ปุ่น ก�ำลังจะประกำศ

นโยบำย minus interest (ดอกเบีย้เงนิฝำกตดิลบ - คอืผูฝ้ำกต้องจ่ำย

ค่ำฝำกแทนได้ดอกเบ้ีย) ยิ่งจะท�ำให้ธนำคำรในประเทศมีควำมยำก

ล�ำบำกยิ่งขึ้น เงินฝำกไม่เพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง ก�ำไรก็จะลดลง

ตำม ในขณะที่ 7 Bank ในปี 2016 มีก�ำไรเพิ่มขึ้น 6.7% และคำดว่ำ

ปีนี้ จะมีก�ำไรเพิ่มขึ้นอีก และมีก�ำไรเพิ่มขึ้นมำ 5 ปี ติดต่อกัน จึง

เป็นกำรสวนกระแสของธุรกิจโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกัน อัตรำก�ำไร

ต่อทรัพย์สิน (ROE) มีสูงถึง 14% ในขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่ำง UFJ  6% 

Mitsui-Sumitomo 7%  Mizuho 8%  เท่ำนั้น 

ลกัษณะพเิศษของ 7Bank ทีส่ร้ำง Profit model ทีเ่ป็นของตวั

เอง จงึแตกต่ำงกบัธนำคำรอ่ืนอย่ำงตรงกันข้ำม แต่ ปัจจยัควำมส�ำเรจ็

หนึ่ง (Success factor) นั้นคือ กำรรักษำควำมเป็นกลำงนั่นเอง 

หมำยควำมว่ำ กำรต้องหลีกเลี่ยงควำมร่วมมือพิเศษกับธนำคำรใด 

ธนำคำรหน่ึงน่ันเอง อีกปัจัยหนึ่ง คือ กำรเพิ่ม ATM function ให้มี

ควำมสมบูรณ์ เพื่อเพ่ิมเครือข่ำยธนำคำรให้มำกขึ้น หลักคิดก็คือ 

Private Brand ของ 7-Eleven ที่ตนเองมีควำมช�ำนำญ ในกำรผลิต

สินค้ำใหม่ๆ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ นั่นคือกำรจ้ำง NEC 

ท�ำโปรแกรมพิเศษที่เป็นของตนเอง (ต่ำงกับธนำคำรอื่นๆ ที่มักจะใช้

ตู้ที่มีโปรแกรมร่วม) เป็นต้นว่ำ มีภำษำให้เลือกถึง 12 ภำษำเป็น 

แห่งแรกในญ่ีปุ่น ซึ่งแน่นอนย่อมท�ำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น แต่หำกว่ำ  

มีจ�ำนวนตู้ถึง 2 หมื่นตู้ ก็ย่อมสำมำรถท�ำให้ถูกลงได้อย่ำงมำก จำก 

2 ปัจจัยนี้ ท�ำให้ปัจจุบัน มีจ�ำนวนทั้งหมด  22,472 ตู้ ส่วนใหญ่อยู่ใน

ร้ำน 7-Eleven แต่มีถึง 2,656 ตู้ที่อยู่นอกร้ำน 

อีกปัญหำหนึ่งของธนำคำรในกำรมีตู้ ATM ก็คือ กำรเติมเงิน

ใส่ตู้ แม้แต่ 7 Bank เอง ก็ต้องประสบปัญหำเช่นเดียวกัน ในวันหนึ่งๆ 

เงนิอำจจะหมดตูไ้ด้ง่ำยๆ หำกต้องเตมิเงินตำมแบบปรกตแิล้ว คงต้อง

ใช้จ�ำนวนครั้งที่มหำศำล  แต่บริษัทที่รับจ้ำงบริกำรดูแลเครื่อง จะไป

ดูเครื่องเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่ำน้ัน มำตรกำรก็คือ กำรเติมเงินโดย

พนักงำนของร้ำน 7-Eleven นั่นเอง พนักงำนร้ำนจะเอำเงินสดที่ขำย

ได้แต่ละวันเข้ำตู้ โดยมีกำร์ดฝำกเงิน (ถอนไม่ได้) โดยไม่จ�ำเป็นต้อง

เอำไปเข้ำธนำคำร นอกจำกนี้ ยังมีระบบให้แท็กซี่หรือร้ำนค้ำอื่นๆ 

สำมำรถเอำเงินมำเข้ำตู้ได้ในเวลำกลำงคืน เพื่อควำมปลอดภัยได ้

อีกด้วย เท่ำกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

ประเด็นปัญหำที่ 7 Bank อำจจะต้องประสบในอนำคต คือ 

ระบบ cashless คือกำรไม่ใช้เงินสด เป็นต้นว่ำ กระแส fintech ท�ำให้

กำรใช้มือถือหรือเครื่องมืออื่นๆ มำช�ำระเงินแทนกำรใช้เงินสด ท�ำให้

กำรใช้ตู ้ATM นัน้ น้อยลงไปได้  กจ็ะส่งผลประทบต่อธรุกจิของ 7 Bank 

ที่มีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียม ไม่มำกก็น้อย   

มำตรกำรแก้ไขของ 7 Bank คือ กำรมุ่งสู่กลุ่มเป้ำหมำย คน

ต่ำงชำติในญี่ปุ่น ที่มีจ�ำนวนกว่ำ 2 ล้ำนคน ที่ส่วนใหญ่มำใช้แรงงำน

ในญี่ปุ่น และต้องส่งเงินกลับประเทศของตน คำดว่ำน่ำจะมีตลำดถึง 

5 ล้ำนล้ำนเยนเลยทีเดียว ปัจจุบัน คนต่ำงขำติมักจะประสบปัญหำ

กำรส่งเงนิกลบัประเทศ เพรำะธนำคำรทัว่ไปไม่ค่อยนยิมทีจ่ะท�ำธรุกจิ

นี้ มำจำกปัจจัยที่ส�ำคัญคือเรื่องภำษำท�ำให้ต้องมีกำรลงทุนที่สูง ใน

ขณะทีม่รีำยได้กลบัมำค่อนข้ำงต�ำ่ ซึง่เป็นสำเหตทุีท่�ำให้ ค่ำธรรมเนยีม

กำรส่งเงินนั้น อย่ำงน้อยๆ ต้องเสียประมำณ 1 หมื่นเยน 7 Bank ได้

ร่วมมือกับ Western Union ของอเมริกำ เริ่มต้นธุรกิจนี้  สำมำรถส่ง

เงินไปต่ำงประเทศด้วยค่ำธรรมเนียมที่ถูกได้ไปยัง 200 ประเทศ หรือ

เขตทั่วโลก มีที่สำมำรถรับเงินได้ถึง 5 แสนกว่ำแห่ง ค่ำธรรมเนียม ถ้ำ

ส่งไม่เกิน 1 หมื่นเยน เสีย 990 เยน ไม่เกิน 5 หมื่นเยน ประมำณ 1500 

เยนเท่ำนั้น แน่นอนกำรใช้วิธีกำรแบบเดิมที่ต้องใช้คนหรือสถำนที่นั้น 

คงไม่คุ้มเป็นแน่ แต่หำกเปล่ียนมำเป็นว่ำ ช่วยเหลือให้คนต่ำงชำต ิ

สำมำรถเปิดปัญชีได้ง่ำยขึ้นแล้ว ก็สร้ำงลูกค้ำได้กว้ำงขวำงขึ้น ใน 

ขณะเดยีวกนั เมือ่ต้องกำรส่งเงนิกลบัประเทศ กส็ำมำรถใช้ ATM หรอื 

Smart phone application ซึง่มภีำษำถงึ 9 ภำษำ กส็ำมำรถใช้บรกิำร

ได้ โดยจ่ำยค่ำธรรมเนียมที่ต�่ำ ในปี 2012 มีจ�ำนวนผู้ส่งเงินที่ 33,000 

รำย ในปี 2016 เพิม่ขึน้ถงึ 8.16 แสนรำย ถงึแม้ว่ำยอดเงนิรำยได้ อำจ

จะเพียงไม่กี่ร้อยล้ำนเยนเท่ำนั้น แต่กลุ่มเป้ำหมำยไม่ใช่ “คนญ่ีปุ่น” 

แต่เป็น “คนทุกคนที่อำศัยอยู่ในญี่ปุ่น” จำกแนวคิดนี้ท�ำให้สำมำรถ

บุกเบิก ตลำดต่ำงๆ ได้อีกมำก ธนำคำรได้ต้ังฝ่ำยงำนเฉพำะขึ้นมำ 

เพือ่ตอบสนองกระแส fintech ทีเ่ริม่จะมำแรงในอนำคต ดงันัน้ กระแส

ของ 7 Bank ก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน
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